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ىرسيلاةفضلاىلعمهمًايجيتارتساًاعقوملتحايذلابهونبهللادبع

(“)ناورهنةعرتلوطىلعءةلجدرهنل
ًابصعتوًافرطتدادزتجراوخلاةكرحتذخأءةوقلابمهروعشلةجيتنو

يلعنمؤۇربتيالواماریریالنملكةدرلاورفكلابمصتو
ضعبعروتتموایباهراولبايزازفتساًاعباطاملامعأتذغتاكلذكو

بابخنبهللادبع)ءاسنلاوءايربألاةباحصلالتقىلعاهنمرصانعلا

.بلاطيبآنبيلعريفکتمهضفریوسببسنودب(هتجوزو

ةلتقانيلإاوعفدا»:ًلئاقمهيلإثعبايلعثادحألاهذهتغلبملف

.فاکومککراتانامثمہمهلتقأمکنمانناوخا

يتلالاعفألاينونماضتممهنانيلئاقهيلعاودرجراوخلانكلو

)4(«مهئامدومكئامدللحتسمانلكوانلك»:اهنوبكتري

ءامدنقحىلعنوصرحياوناکنممتايصخشلانمددعلواحدقو

مايقلا9”يراصنألابويأوبأو)دعسنبسيقمهتمدقميفوءنيملسللا
يلعفوفصىلإةدوعلاجراوخلااودشانو؛عدصلابآرلوحلصلليعاسمب

.لشفلابتءابدوهجلاهذهنكلوءماشلايئكرتشملاودعلاةهجاومل

نيبةعساؤةروكىهو.نونلارسكبةنسلألاىلعيرجيامرثكأنإلاقوتوقاياهطبض(2)
؛(334/5-337)نادلبلامجعمعجار.دادغببلصتمىلعألااهدح.طساوودادب
.(180/2)ربعلا؛(343/5)لماكلا

.نيريخألانيردصملاسفن(3)
.8شماه41صءهلفسأصنلاىلعشماملاعجار(4)
برعلاةاهدنمناک.(.ه60ةنست)يجرزخلايراصنألامیلدنبدعسنبسيف(5)

يفناکفداعو36-37ةنصرصمىلعيلعهلمعتسا.ملسلاوبرحلايفيأرلاېوذو
)83/1(ىرهازلاموجنلا؛(7179ةمجرتلا).ةباصإلاعجار:نيفصيفهلاجرةمدقم

.(185ص)‹يربعلانبا
.(49:3دعسنباتاقبط).ه52يفوت.وزغللبحيباحص.ديزنبدلاخوه(6)
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يفةيوقًاطوغضهجاويبلاطيبأنبىلعناكءتقولاسفنيفو
نيماتللمعلابهبلاطتهراصنأنمةيوقتاوصأتعفتراثيحهفوفص

ىلعمدقينألبقءجراوخلانيبوهنيبفقوملاةيفصتلوءهشيجةرخؤم
.ماشلاشويجةهجاوم

رطخلاىلعءاضقللهتدعذختينأىلإفيلارضاكلذكو

الئاقجراوخلاىدانف‹نامألاةياريراصنألابويأابأىطعأف‹يرشتسللا

ىلإفرصناومکنملتقيمنمونماوهفةيارلاهذهتحتءاجنمنا

.نماوهفوأةفوكلا

(ه38رفص9)جراوخلاىلعبلاطيآنبيلعفحزكلذبقعو

«لتقنمنيبنم«لتقيتلاناورهلاةعقوجكلذدعبفرعيحبصايف

ارصنعبارلاةفيلخلااهيفزرحأيتلاو”)يبسارلابهونبهللادبعاهيف
ىلعًايئاهنضقيملهنأنعالضف«تايحضتلانمًاريثكهفّلكهنكلوًانيبم

.جراوخلاةكرح

يفثادحألاحرسمىلعدیدجنمترهظنأثبلتملةكرحلاهذهو

اهطاشنجوتينألبق(ه40و39ةنسيف)ةيلحملانتفلانمةلسلس

.بلاطيآأنبيلعلایتغابمجلمنبانمحرلادبع

افلأغلبيمهددعناكنيذلاوناورهنلاةكرعميفاوكرتشانيذلاجراوخلاميجلتق(7)
.ةباحصلارايخنمةعامجمهنيبنمو

يذلامويلاخيراتيففلتخاهنكلو.ه40ةنسءناضمريفبلاطيبأنبيلعلتق(8)

حجردقو.لوألاميبررهشيفليقو.11مويليقو17مويليقف.هيفلتف
اهتيانىتحثادحألاهذهعجار.لوألاخيراتلاامهريغوريثألانباو(ع)نودلخنبا

؛(40-56ص)‹يخامشلا؛(اهيليامو334/3)لماكلا؛(180/2)ربعلايفيلعلتقمب

؛(276/2)سيمخلانباخيرات؛(61/1)ءايلوألاةيلح؛(سرهفلا)نايعألاتايفو
خيرات؛(73/5)خيراتلاوءدبلا؛(83/6)يربطلاخيرات؛(تسرهفلا)بهذلاجورم

ةلاقم(عضاومةدعيئ)قرفلانيبقرفلا؛(5690ت)ةباصألا؛(145/2)يوقعيلا

.(ىوألاةعبطلا)««جراوخلا»ةدام.ةيمالسألافراعملاةرئاديف(1ععاادلوز
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اہماقكلانهوانهتاروةيومألاةلودلاتهجاوءيلاتلارصعلايبو

.ةرصبلاوةفوكلاف|ےسالو‹جراوخلا

|ك)«ةارشلا»ةكوشةدحتدازءةيلاتلاةنسنيرشعلانوضغيو

ناديملايفاوطقسنيذلامهاجررابكددعدايدزاب.(ًاضيأجراوخلاىمسي

.ءادهشمېهنوربتعيو

ریدحيبانبسادرمةروتيه؛كشنودب‹تاروثلاهذهمهو

نمينزاملاةمقلعنبدابعشيجنكمتيليتلا)لالبيأ«يميمتلا

‹ةالصلايفمهوءهباحصأولالبيبأبطاحأثيحالإاهعمق

بهذماباحصأسوفنيفًاحرجكرتيسثدحوهو«مهرخآنعمهلتقو

.نورقلارورمعملمدنيال

مهتکرحتعستاومهعومجتیوقوةدحجراوخلاةكوشتدازدقو

تناکفءةيواعمنبديزيةافوتبقعأيتلاتابارطضالاءانثأءاصوصخ
جاجحجلاةدايقبنيومألاشویجطغضبناجىلإةوقلاهذه

يتلانبهللادبعةفالخةياهنبتلجعيتلالماوعلانم«يفقثلا
ةفيلخلااذهل«ةارشلا»ةوادعتناكدقفنينسمستتماد
نيذلاةيمأىنبلهنولمحييذلاءادعلاروعشنعةدحلقتالعاجشلا

.ماشلايفمهلقاعمنعاديعبمهئاقبإيفاوحجن

.4شماه131صءهلفسأصنلاىلعشمالاعجار(9)

دعبء(1ةنسلا)ةنيدملايفدولوملوأ.ركبوبأ.يشرقلاماوعلانبريبزلانبهللادبع(10)
هناطلسلمشو.ه64ةنسيفةيواعمنباديزيتومبقعةفالخابعيوب.ةرجملا

دضاصوصخو.نيومألادضةديدعكراعميفلخددقو.نميلاوزاجحلاورصم

تايفولاتاوفعجار.ه73ةنسيفةكميهلتقمبتهتنا.فسوينباجاجحلا

.(135/4)لماكلا؛(202/7)يربطلا؛(2/3)يبوقعيلا؛(210/1)

نيبقرفلا؛(136/1)دربملللماكلا؛(161/1)يناتسرهشلللحنلاوللملاعجار(11)
.(265.263كلذكو54-93ص)يدادغبلارهاقلادبعلقرفلا
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لوقيءقرفةدعىلإجراوخلاةكرحتقّرفتىانثألاهذهيفو

ةيرظن:نيتيرظنىوسمهنيبعمجتالةقرفنيرشعتزوابتاهنانوخرؤللا
لمعلارابتعاةيرظنو«شيرقنمنوكتنأنوطرتشياودوعيليتلاةفالخلا

.12نامالا¿نمءزج

نبعفانعابتأ)ةقرازألاًاصوصخء؛فرفلاهذهنمرهتشادقو

مغثيحنمءةقرازألانعاریثکنوفلتخيالنيذلاةيرفصلاو(قرزألا

نبهللادبعىلإةبسن)ةيضابالاو.مهادعامنيملسملانورفكيًاعیمح

جراوخلانمةقحاسلاةيبلغألامهنمنوكتتنيذلاميعز«ضابإ

.برغملايف

مهنأثيحءاهيفلامىلإاهترظنيفلادتعالابزاتمتةفئاطةيضابالاو

نممهريغعمثاریلاوجوازتلانوربتعيمهنالب‹مهریفکتبنومكحيال
يفالإنيملسملانمجراوخلاريغلتقنوحيبتسيالمهو.الالحنيملسلا
.(ةقرازألاسكع)برحلانالعإةلاح

ءفلتخًافقومهذاختاب 14لهآهایتمهفقومنع

ملستءاهيفلتقو«.ه61ةنسةروثداقيذلالالبيبألتقمدعبو

مامإ»هنأبيخامشلاهفصويذلاضابانبهللادبعةفئاطلاةسائرمامز

رظندعبوةفاصحبمستيهللادبعناكدقو(15)(ةدمعلاوقيقحتلالهأ

.5شماه40صءهلفسأصنلاىلعشمالامجار(12)

Welhausen. Die Religios- Politischen Opposition in Alter : عجار (13)

Islam, (Berlin, 1901, p. 2-28).

.(77ص)‹يخامشلاريس(14)

.ردصلاسفن(15)



ةجاحلادشأيفيهرارقتسالاومالسلانمةرتفهتفئاطلنمضيسيسايس

.اهيلإ

نبكلملادبعنيبوهنيبتماقةنيتمةقالعنالبءنيومأللمكحتسللا
.19ةفيلخلااذهراشتسملارودبموقينأبهلتحمس(ه26-86)ناورم

هللادبعةذمالتربكأنميحوبمقودقبراقتلااذهناكأءاوسو
tO ۰ ۰ َ ۰ 7 ۰ ۰

ةطخلاهدهبحاصوهضابانبهللادبعنأم)1دیزنبرباجمهجنو

يتلاةيقتلابفصوينأنكميالفقوملااذهنأدكؤملانمنإفءةيسايسلا
نمدلنبديزيمساقلايبآوليغنزنبدیعسحونيأفقومابفصو

ابالقنالثفقوملااذهو.نينرقوحنبكلذدعب‹ىمطافلاهللانيدلزعملا

كلتوءالیوطامهومواقنيذللانيبزحلانمدحاوبجراوخلاتاقالعف

.ةرجهلللوألانرقلارخاوأىتحرمتستسةيملسلاتاقالعلا

‹؛ثعشألاوبأةرصبلايفةوعدلاءاوللمح«ضابانبهللادبعدعبو

.ىدزألادیزنبرباج

18ةنسيفدلويذلاوءةوزنةنيدمىلإىمتنييذلاديزنبرباجو

نمو.بهذملاءاملعربكأنمهسفنءايركزيبأةداهشب«ربتعي
هنعانثدحييذلاو(هلامعأةعومجحم)روهشملاهناويدانيلإلصوولفيردي

نعاريزغًلعهنمصلختسننألمتحملانمناكلءةضافتسابءايركزوبأ
.نآلاوهاممةيبعشرثكأمامالااذهمساناكلوبهذملاةدفع

.ًادوقفمنآلاربتعيريبكمجحيفمقييذلاناويدلااذهنكلو

.ردصملاسفن(16)
؛(7/1-8)يلاسلاهللادبعلبيبحنبعيبرلادنسمىلعحيحصلاعماجلاةيشاحمجار(17)

.(اهيليامو75ص)«يخامشلاريس؛(205/2)ينيجردلاتاقبط
.(70ص)‹يخامشلاريس؛(205/2)ينيجردلاتاقبطعجار(18)
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رحب»بيخامشلاهفصييذلادیزنبرباجنالوقلایراصقو

مئاعدماقايذلاوه)1بذللصأ‹ىوقتلاجارسو‹جاجعلامولعلا

نبهللادبع٩اهعضويلاسسألالعایئاہنيضابالابهذا

.ضابا

يفرباجراسدقفءهفلساهاسرأيتلاةيسايسلاةدعاقلانمًاقالطناو
تاقالعبطبتراوهاجتةيدوةسايسىلعهتماعزنمىلوألاتاونسلا
لماعهيلعضرعثیحب.(ه40-95)يفقثلافسوينبجاجحلاعمةقيلو

نبديزيوهءاغيبةطساولاتناكدقو.(”")ءاضقلاقارعلاىلعةيمأينب
.ملسميبا

نمةنداهماهنأبرسفتنأنكميةيسايسلاةقادصلاهذهنأحيحص

ةرتفلاكلتيفناكهنأثيحءةملاسملابالونيللابرهتشيليذلاجاجحلا

ةسايسلانسحنمنكيملوءجراوخلانمةفرطتملافئاوطلالاتقيفاكمهنم
نأىسننالأبجيهنكلوهئادعأناضحأيفنيلدتعملانييضابالابعفدينأ

نييضابالاىلعهفطعانيأريذلاناورمنبكلملادبعلماعناكجاجحلا

.مهمامألهبيرقتو

ءانبدعبىتحترمتسايتلاتاقالعلاهذهنافءرمألاناكامأيأو
.نرقلارخاوأيفايجيردتءوستتذخأ83-86)طساوةنيدم

.يخامشلاريس(19)
ةنسيءهيبأةافودعبناسارخىلعًايلاونيو.ه53ةنسيفدلو.عاجشريمأ(20)

.ه3

نأثيحبهتعاربترهظدقو.جاجحللًابتاكلمعيوفيقثيلاومنمملسموبأناك(21)
كلمادبعنبديلولاهبصنميفهرقأوةافولاهترضحالقارعلاىلعهفلختساجاجحلا

.ةيرجه102ةنسيفيفوت.هدعب
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يئ.ىزعيءديزنبرباجوجاجحلانيبتاقالعلاروهدتببسو

اعنكلو.(ه86ةنس)ناورمنبكلملادبعةافوىلإلوألاناكلملا

ةرسأوةرصبلايفنييضابألانيبعقويذلابراقتلانأءاضيأهيفكشال

نبكلمادبعةفيلخللجاجحلاةحيصنتناكيذلا“)بلهانباديزي

يفرخآالماعناکءناسارخىلعيلاولابصنمنمهلزعيفببسلاناورم

.نييضابألانعجاجحلالوحت

نبديزيةقيقشةكتاعنأانفرعاذإهقمعكردنبراقتلااذهو

نيسمحتملاةاعدلانمو؛نييضابإلافوفصيفنيلضانملانمتناك«بلهلا
(23).

دضداهطضاةلمحبموقيجاجحلاذخأءةعيطقلاتمتامدعبو

اريثكهسفنوهدعبأ|ك«بهذملالاجرتيتشتاهجئاتننمناكنييضابالا

نامعیااوراسوءديزنبارباجمہنیبنموءقارعلانعمهئاملعنم
.قطانملانماهريغو

.(ه93ةنسيفيفوتيذلا)ديزنبرباجةذمالتملعأنمناک

ةميركيبأنبملسمهمسالجرءةوعدلانععافدلايفًايناقتمهدشأو

.ةديبعوبأيميمتلا

بحاصلوقيايف)يسرافلصأنمردحنيةديبعابأنأودبيو

ميتةليبقىلإهءاتنانآوءمتسرنبنمحرلادبعءهذيملتلثم‹(يناغألا

رابتعالايفذخؤيال‹يربربلاوأيسرافلالصألانأىلع.ءالولابناكانإ

يًاصاخالصفدقعيءايركزوبأو)مامالارايتخايفرظنلاىدلجدنع

مقيلةديبعيألصأناف‹كلذلو.(مجعلاوربربلالئاضفركذلهريس

.ةيضابالاةمألاسأرىلعديزنبرباحةفيلخهرايتخانودالئاح

Perier (J), la vie d’El-Hadjadj, Paris, 1904 (pp. 221-231). : عجار (22)

.)78 ص)‹يخامشلاريس )23(
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صرعتهناوه‹هفلسوهخيشنعةديبعوبأهبزيمتييذلاءيشلاو

.بيذعتلاناولأ

«فسوينباجاجحلاعمةديبعيبأةبربتنعثيدحلاضرعميفو
:يخامشلالوقي

ءيشاھيلإلصوينأعنمءامامضوةديبعابأجاجحلانجسام»

اہنمطقاستيفهتيحلضفنيامهدحأناكوءانانسأبراشناصقياناكو
ىلإدمعيوحلموريعشلازبخنجسلالهأماعطناکو.لمقلا

جرحتیتحهنوبرضيمثءحلملااهيفحرطيوءاملااهيفبكسيفماظعنكارم
(كلذ)ناكءاريخأبرشنمواليلقلٹمأناکالوأبرشنمف«هتوغر

.“«باذعلا

ًادهعمةديبعوبأًاشنأكانهوءةرصبلايفةيضابالاةمامالازكرمناك

لعمہردیوةبلطلاملعيوهيلعفرشيهسفنوهناكءةيضابالاتاساردلل

.نادلبلافلتىلإ«ملعلاةلمح»ىمسيابثعبيمةوعدلارشنبمايقلا

يسايسلمعباوموقينبيضقتءالؤهاهبدوزیيتلاتاميلعتلاتناكو

ددعمہیدلعمتجيوةمئاللافورظلااوقليىتحرسلايفةوعدلارشنبو

.«روهظلاةلاح»اونلعيمث‹نيديؤملاوراصنألانمفاك

دقةلحرملاهذهيفةيضابالانأفرعننأبجيءقايسلااذهينو

ةدامء(ىلوألاةعبطلا)‹ةيمالساللافراعملاةرئاديف(۸.Deةلاقمعجار)24(

.«ةيضابا»

Sachau:كJلiکSو (E), Uber ein Arabonik aus Zanzibar (Siminar fur

orientalische spraken), 1898, (p. .(1-19
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نامعيئءاصوصخوةريزحجلافارطأضعبيفةبصخةبرتتدجو

٠برغلايفوءةيقرشلاةيقيرفأورابجنزوسرافو

ملعلاباهتيذغتىلعه.ايبعوبألمعيتلايهةينيدلاتايلقألاهذهو

ةرئادعيسوتلاهئانبأممهذحشلويجولوديالالغوتلالئاسوباهديوزتو

.بهذللاعاعشإ

نامعوتومرضحونميلاىلإتاثعبةديبعوبأهجوكلذكو

نمفلأتتبرغملاةثعبتناكدقو.ًاضيأبرغملاىلإو«ناسارخو

‹يتاردسلامصاعوءمتسرنبنمحرلادبعوباطخلايأ

9٠ىوازفنلايلبقلادوادآو‹يسماوغلاراردنبليعامساو

نمهبعتمتتتناكامببسبارهابًاحاجنتلانيتلاتايلمعلاهذهو
ةطلسرايهنافداصء«ملعلاةلمح»طاشننألنكلوءميظنتلا

فارطأفلتيفةيومألاةلودلا

يذلامهطاشنىلعنويضابالارمتساءةيسابعلاةلودلاتماقالو
ةلودلايفةزرابلاتايصخشلاضعبنمءةياعرولبءاعيجشتدجو

نبهللادبعءاهجوزو.يدهملاءةفيلخلاةمعمهتمدقميفوءةديدجلا
هسفنرفعجابأةفيلخلانالبءيضابالابهذملاقنتعايذلاعيبرلا
.ةيضابالاةفئاطلاىلإاليميدبيناك

.(124-125ص)‹يخامشلاريسعجار(25)
ةدام‹(ةيناثلاةعبطلا).ةيمالسالافراعملاةرئادييکسیویلةلاقمعجار(26)

.«ةيضابالا»

.(107-108ص)‹يخامشلاريس(27)
.(روكذملاردصملا)يكسيويلعجار(28)
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بهذملاطاشنلخد)29(145)ةنسيفةديبعيباةافودعبهنكلو

تحترمتساةفئاطلادوجونأولو‹يبسنلادوكرلانمةلحرمفيضابالا

مامالااذهنآلب.ةديبعابأفلخيذلا«يرصبلابيبحنبعيبرلاةمامإ

ىلإملعلاةلمحنمتاثعبلاسرابةديبعوبأهنسيذلاديلقتلاءايحالواح
.راطقألا

نمتاعامجةرجمحلايفاوذخأنأاوثبليلبهذملاءالعنأىلع

ودبيايفءةفوكلايفرمتساةفئاطلادوجونأولوءنامعىلإةرصبلا

ةيضابالايفلقثلازكرملوحتكلذكويناثلانرقلالاوط
نمهريغوديزنبرباجكانههكرتيذلارثآلالضفبءنامعىلإنآلا

هابتايفبهذاعاعشاقلطنا.نامعنمو.هباوقحلنيذلابهذملاءاعز

اكءةرواجملاةيقرشلاةيقيرفأءىطاوشىلإاصوصخوءنيصلاودنحلا
.ًاقباسةرضبلانعةيمهألقيالةيضابألاتاساردللًازكرمرصمتحبصأ

ًساحنوكيسبوغافبهذمالاجرهبعليسيذلارودلانكلو

.دالبلاهذهيفمالسإلاخيراتنمىلوألالحارملايف

وهۍايركزوبأركذايك«برغملاىلإةوعدلالمحنملوف
بهذمرشنهيلإىزعييذلا)هللادبعنبةمركعودعسنبةمالس

.يرجحلايناثلانرقلالئاوأيف(ةيرفصلا

ًاحاجنهتوعدتلانفأركبًاضرأدحوةمالسطاشننأودبيو

ردصملا)يكيويلقرشتسملانكلو‹ةديبعيبأةافولةياورلاهدروتيذلاخيراتلاوهاذه(29)

متسرنبنمحرلادبعدهعيفتامةديبعابأنأبءايركزيبألوقنأىري«(روكذملا
.ضفرلااذهىلعهتلحيتلابابسألابهونيالثحابلااذهنأىلع.هلوبقنكميال

.(224ص)رصمحوتف«ميكحلادبعنباعجار(30)
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ىتحةنسنورشعبرغملاىلإهلوخدىلعيضميدكيملهنأثيحءًاظوحلم

یعديلجراهمعزتيسلبارطينيضابالانمةربتعمةعامجتنوكت
ميعزلااذهنکلو.ةراوهةليبقهدناستتناکويبيجتلادوعسمنبهلأدبع

٠سلبارطلماعهلتقنأثبلي

هعمو‹يدارملاسيقنبرابحجلادبعىلإبهذملاةماعزتلوحت«هدعبو

.يمرضحلاديلتنبٹثراحلا

دييأتبًاضيأناعتمتياناكنيذللانيميعزلانيذهةسائرتحتو
لتقوالتتقافانيبرهظافالخنأىلع.بهذمللةدعاقسلبارطتحبصأ

.ه131ةنسيفرخأآلا|(نملك

دايزنبليعامسامهيلعًاسيئربهذملاعابتأبختناكلذبقعو

.«عافدلامامإ»بقلهيلعاوعلخو

ةيبرغلاقطانملايفةقحالةلحرميفةتانزدييأتبهذملالانكلذكو

.ةسوفنلبجيفسلبارطل

هنکلوسباقةنيدمىلعيسوفنلاليعامساىلوتسا132ةنسيو
ةدايقبيسابعشيجعماهضاخةكرعميبةنيدللاهذهنمةبرقمىلعلتف

لماع«بيبحنبنمحرلادبع

يفىلوألاةيضابالاةلودلاتراهنا.يسوفنلاليعامسالتقمبو
كسمنموسلبارطفءالعلاصضعبءاقبنممغرلاىلعكلذو‹سلبارط

.بهذلابةقطنملاناكس

.ردصملاسفن(32)
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نميتلا«ملعلاةلمحرشعببرغملاىلإتداع‹ةلحرملاهذهبفعو

باطخلاوبأ‹يرفاعملاحمسلانباءالعلادبعومتسرنبنمحرلادبعاهنيب

اذهىلعبيردتلاوميلعتلاىقلتامدعبءاسيئرةديبعوبأهنيعيذلا

۴امالا

ةنيدمىلعءاليتسالانمباطخلاوبأنكمتنيصقتقودعبو
‹ناوريقلاةنيدمىلإةيضابالاشويجلاتهجتامثءاهتيالووسلبارط

تلوتساو(ه141رفصيف)ةموجفرواهلتحتتناكيتلاءةيقيرفاةرضاح
.اهيلع

ةقربنماهدودحدتمتوةيوقةيضابالاةلودلاتحبصأكلذبو

قطانمكلذيفاجبءةيقرشلارئازجلادودحىتحءةسوفنوسلبارطبًارورم
.فيطسنمةماتكيضارأوةنيطنسق

شیجاهيلعیضقثيحءاليوطرمعتلباطخلابأةلودنأىلع
نبدمحمةدايقبطيطختلاةعاربوميظنتلاةقدىلإعمجيسابع

قرشيفتعقوةمساحةكرعمبقعءرصميلاوءيعازخلاثعشألا

هسفنوهلتقوهشيجنمفالاةدعباطخلاوبأاهيفدقف
.)اهن

ةيالولعةرطيسلانييسابصعللتنمصقلاةميزحلاهذهبفعو

سوتوسلبارطبونجهابحتافنويضابالابحسناسلبارط

.طسوألابرغملاو

55/1)اصقتسالا؛(82و70/1)نايبلا؛(191/4-192)ربعلاثادحألاهذهنععجار(33)
تاقبط؛(17ص)ةيقنلاةصالخلا؛(123-132ص)ءىخامشلايس؛(57و

رىهاطللايبيلحتفخيراتكلذكرظناو.(اهيليامو22/2و25/1-33)ينيجردلا
.(173-180ص)‹يواوزلا
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ىلعباطخلايبألماع‹مهسفنأبةاجنللنيرافلاةمدقميفناكدقو

قيرطكلسيذلانبنمحرلادبعءةساردلايفهقيفروناوريقلا

هذهنع(ريغصلانباخيراتعم)عجرملاربتعيثيحبليصفتلانمريثكب
يمتسرلادهعلانعثيدحلاةنؤمانسفنأفلكنالنحنف‹يلاتلابوءةلودلا

.ةيسايسلاوةينيدلاثادحألانمهللختامضارعتسال

نورخانويضاباءاملعدجويناكمتسرنبنمحرلادبعبناجىلإو
اوقبةفئاطلانيبةميظعةناكمبنوعتمتياوناكوباطخلايأةميزهدعباوشاع

نمحرلادبعىلإلؤتةمامالانأنورياوناكءالؤهضعبو.ةسوفنلبجي

اوناكوهلمهءالواونلعأكلذلو«ناوريقلاىلعباطخلاوبأهفلختسايذلا

متاحوبأءالؤهةمدقميفناكدقو.ةيالولابهلًافارتعاةاكزلابهيلإنوثعبي

.يزوزلللا

ءةيرفصلاعمنويضابالااهيفكرتشاةروثتماق.ه151هنسيفو
نمناکاداماما»بقلهيلععلخيذلايزوزلللامتاحيأةدايقب

ًابرغهجتينألبقءناوريقلاوسلبارطلعمتاحيبأءاليتسااهجئاتن

.ةنبطةنيدمىلعًاراصحبرضيل

يفةسوفنلبجىلإهجتاومتاحوبأمزهناءلاضنلانمتاونسدعبو
فهلت‹ةيودنجفهكردأنأىلإمتاحنبدیریهدراطف٩«لولف

سابعلاونبطسكلذبو‹(ه5هنسِئ)هباحصأنمافلاننال

ةيقيرفاوسلبارطىلعديدجنممهناطلس
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بونحلاوبرغلاوحنسنوتوسلبارطنميزوزلملامتاحيبأ
نممہنمةربتعمةعامجترقتساثيحةماتكدالبىلإًاصوصخوءيبرغلا

بختنايتلاترهيتةقطنمىلإمہنمریشکمضناوھه156ةنس

ةنسيفءةياوريئو)160ةنسيفاهيلعًامامإمتسرنمحرلادبع

.)نضاليسيئرلالئوملانآلاتحبصأيتلاو(ه1
¥ ¥ ¥

غلب4.حلفأ‹ديفحو«باهولادبعهنباو«نمحرلادبعةمئألاتعتو

ةراضحلًاساسأناكثيحةيسايسلاوةيملعلاهتمظعجوأيضابالابهذللا

يتلاةيمتسرلاةرسألانإف.لبقنمًاليثمطسوألابرغملااهلدهشيمل

نأنودةقطنملاهذهيفةبرطضملالئابقلاىلعاهناطلسضرفتنأتعاطتسا

ةناكملاببسبكلذنمتنكمتامنإةيبصعلانمدنسافنوكي
نونفلاومولعلابمهتيانعلضفبوءةمئألاءالؤهاهبمتمتيناكيتلاةيبدألا

جہنمةسايسلايفمهدامتعاو‹ساطسقلاولدعلاةماقاىلعمهصرحو

لضانقلاءىدابلاكلتراصتخابوايأرمارتحاوىروشلا

روصعلاربعةظهابتايحضتمهتفلكواریثکاهلجأنمنويضاباألا

.قرشملايفاهقيبطتنماونكمتيملو

یتحًابرغناسملتنمدتمتةقطنملمشيترهيتناطلسناك
رحبلاىتحدتمتةكلمملادودحتناكيبرغلالامشلايفو.ًاقرشسلبارط

ينيجردلاتاقبط؛(138و133-135ص)يخامشلاريس؛(78ص)عجار(34)

خيرات؛(اهيليامو83ص)ةيضايرلاراهزألا؛(27/2)نادلبلامجعم؛(36-34/1)

.(روكذملا
.(56/2)ينيجردلاتاقبطعجار(35)
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يأ)زرخلاىسرمىتحيقرشلالامشلانمو«جورفلاىسرمدنعضيبألا

.ةياجبىسرمو(رئازحجلا)جاجدلاىسرملمشتو(ةلاقلاوةيلاحلاويزرأنيب

هيامءاهربكأواهمهألئابقلانمددعنطقيناکةعقرلاهذهيو

‹ةسوقنوةراوهوهحادزاوةرامغوةسانكموةتاولوةنانزوهتازموهتاردسو

ناطلسلعضختاہنکلوءيضابالابهذڏلابنيدتاهلكنكتمعبطلاب‹یهو

.يسايسلانييمتسرلا

تاحاولانمًاددعلمشتةيمتسرلاةلودلاةعقرتناك«بونجلايفو

.ديرحجلانمءزجوبازلابناجىلإ«نالجراووغيريداواهمهأيتلا

لبجوبازلاوةنضحللانمءزجنيبدتییصمدجویناکكلذكو

قطانملانيبوترهيتةمامأنيبلصولاةقلحلثميونويضابالاهنطقيساروأ

.سلبارطوسنوتبونجيفنييضابالابةلوهأللا

ءيرجملاثلاثلانرقلالئاوأيفتناكءةيضابالاةيقرشلاقطانملاو

نمدتيلالابحلاو‹ةوازمنو‹ةرارطنقوةيليطسقوةصفققطانملمشت

ةنيدملاادعايف)سلبارطةيالوعيجلمشتامك«يسنوتلايقرشلابونجلا
.(اهسفن

طيحتتناكةيمتسرلاةلودلانأصلختسن؛تاظحالملاهذهنمو

ٹیحب(لامشلانمدتممطیرشادع|(ےف)تاهجلاميجنمةيلاغألاةلودب
زواجتتاليرجمحلاثلاثلانرقلانملوألاعبرلايةلودلاهذهةعقرتناك
.يرئازحلايقرشلالامشلانمريغصءزجويسنوتلالامشلا

ںراصحلااذهميطحتفةيلاغألاحجنھه224هنسفهنکلو
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دالبوةصفقةقطنميأ)سلبارطبترهيتطبرييذلاقيضملالالتحاب
.5ىدزألاناعيرنبیسیعاهدافةلمحلضفبكلذناكوء(ديرجلا

راكنلاهثدحأيذلاقاقشلابترهيتتينمثلاثلانرقلافصتنميفو

نباوةيفلخلاجورخبمثءأيسايسةطخاسلالئابقلاهتلغتساوةيلصاولاو
هذهو.اہنمدیعبربغو«؛ترهیتنعةلقتسمةريغصةليودنوكيذلاةلاصم
نراقاذِإًاعنصنسحيءىراقلانكلوءةضافتسابءايركزوبأاهلوانتيثادحأ
كلتشيعيناكيذلايكلاملاريغصلانباةياوربيضابالاانفلؤمةياور
۱.ترهيتيفثادحألا

ةعباتلاةيقرشلاقطانملاوترهيتنيبلاصتالاقيرطلةبلاغألامطقو

هوعطتقاوأهيلعاولوابلالقتسالاةالولاةلواحعو‹يدئاقعلاقاقشلاوءال

نكلوءةيمتسرلاةلودلانايكتزهةيساقتابرضاهلكتناك‹مهسفنأل

سلبارطنيب)«ونام»ةكرعمتناك‹«نييضابألاناطلسىلعةيضاقلاةبرضلا

ةميزهته283ةنسيفيبلغألادمحأنبميهاربااهيفقحلأيتلا(سباقو

ةيسايسلااهراثاواهليصافتركذنمانفلؤمجرحتيال«نيضابالابةركنم

ةيركسعلاو

دومعلاةباثبتناكىلاةسوفنةكوشتمطحتةكرعملاهذهىفف
.ةقطنملايفةيمتسرلاةلودلليرقفلا

نألبقءةرشابملانييديبعلاتاوقطوغضلتضرعتنيحته296ةنسىتح

؛(346-347ص‹هيوخود.ط)يوقعيلا؛(200/4)ربعلاثادحألاهذهنععجار(36)

.(161و154-159ص)يخامشلاينيجردلاتاقبط

؛(303/4)ربعلا؛(130/1).ه284ةنسيفةعقولاهذلخرؤييذلانايبلانراق)37(
.(267-269)يخامشلاريس؛(86/1-90)ينيجردلاتاقبط
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ةمئألارخآلنكيملذئنيحو.رمألارخآيفمدیايفطقست

ةتاردسىلإهتلودنايعأوهترسأعمرارفلانمدببوقعيفسوييأ

.ترهيتنميقرشلابونحلايف«نالجراو

نكتملةركفلاهذهنكلوءةمامالاءانبةداعايضعبلاركفكانهو

.هسفنمامالاةقيقحلاهذهكردأدقو.ةيعقاو

%4#

يذلاةسوفنلبجيفةيضاباةليودتنوكتءىانثألاهذهيفو

ءايركزىيحيوبأىمسيماعةماعزب«رخأتمتقويفالإنويديبعلاهمحتقي
ةليودلاهذهتماددقو««عفادملامامالا»بقلهيلععلخو.فاجرألا

«مامالا»بقلذخأيذلاديحولايضابالامكاحلاوهاذهو.ةنس15وحن

لبجزواجتینکیلییيباناطلسنأنممغرلاىلعو.نييمتسرلادعب

اہنعمنموالعفةقطنملاهذهمکحيناکكلذعموهف

.نييديبعلا

مهتازيمومهثارتبنيكسمتمنولازيالرضاحلاتقولايفنويضابالاو

ىلعةيوطنمةنماضتمتاعامجيفنوشيعيمهوءنورقلاربعاهوثرويلا

عممائويئشيعتويراجتلدابتبتاقالعبطبترتاہنکلواهسفن
ةيفارغحلاقطانلاو.برغملايفةيفارغونثالاوةينيدلاتاعامجلافلتحم

لامعألانوسرامييتلاةيسيئرلاندملاادعايف)اهيفنوشيعييتلاةيساسألا

يوءايبيليفةسوفنلبجيفورئازحلايفبازيميداووةلجرويه(اهيف

ةغاوزيفلاحلايهاك«ةيراكنلالثمتةيلقأدجوتثيح«سنوتيف«ةبرج
.ايبیلب

oO

مج‹لضافلامامالا‹لماكلاملاعلاء‹لداعلايضاقلا»بهفصوويخامشلاهلمجرت)38(

,(243-244ص)بسلاعجڄار.«اعرووالمعولع
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؟ءايرکزوباوهنم

يبألركذانيديأنيبيتلاةيضابالاريغةميدقلامجارتلايدريم

تضرعتيلاةيضابالامجارتلابتكامأو"ركبيبأنبىیحيءايركز
سابعلايبأتاقبطوهولصأىلإاهلكدوعتيهفءءایرکزيباةريسل

يخامشلااهصخليلاينيجردلاهمحرتو.(ه670ةنس.ت(ينيجردلا

ءيركزابفنصتركًاائيشاهيلإفيضيالهنكلوًاديجًاصيخلت
عيبرلايبأعموءایرکزهبخأعم(ه450-500)ةرشاعلاةقطلاءالعنمص

اهيفتاميتلاةنسلاسفنيفتاميذلا)يتازلافلينبناميلس

لقنبانهيفتکننحنو.(”)فسويناميلسيبأو.(ه471 ءايركزوبأ
:ةمحرتلاهذهيئدروام

اھمحرءءایرکزیحیوباہوخأورکبيأنبیحیءایرکزوبآمہنمو»

نموًالاعًاضيأناكيذلاءايركزيأنبىيحيءايزكزيبأنيبوهنيبطلخلامدعبجي(1)

سداسلانرقلانملوألافصنلافشاعٹیحارخخاتمءاحهنکلوسلاباتک

.يرجحلا

.(417-418ص)نيسلاعجار(2)
ماعلارئازحجلاخيرات؛(1914)تاعوبطملامجعم.ءايركزيبأنعنيرخأتمللرظنا(3)

‹(2شماةيضايرلاراهزألا)204ص)رئازجلامالعأمجعم؛(400/1)

. Brock S: 1/336 كلذكو
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|متايحبةنايدلالزتمل«لئاوألاراثآلنيفتقلالضافألانماناك.هللا

يثايفو«بهرتوكسنتنمريسوبهذملامولعبلطوءةجهانربلاقرطو
‹؛عامسالاوبولقلاالتججحوتاذةلدأبعابلوطأرظنلامولع

.نيرافلادارماناكفءعارقلادنعةيفرشلملاينغتالامةرضاحملادنعىنغتو

.«نيرادلادعابتعم

نالجراوىلإةنستاذهجوتركببأنبءايركزابأنأاوركذود

لاوحأنعهولاسف‹ةرارطنقبهباحصأنمةعامجبرمف٠عجرمتءارئاز

رُأملفيرصببهذامُأ:لاقفةريصبوةنطفاذناکو‹نالجراولها

.«دحأاهب(فتلخنالجروتيأرامأولدحأ

ًالیلقاندنعمقأ:مهيلإلصونيحهلاولاقنالجراولهأنأيكحو»

علطاالكلذو«كبلقتمياليلقاندنعمقأاولوق:محللاقف.كبسنأنف

.«محلاوحأةءادرومهتقيرطءوسنمهيلع

اندرأ:لاقفلينبعيبرلايبأةذمالتنمدحاوريغركذو»

ملف‹تسلومتبًارقنةعامحنحنوةساردلرمدلبجىلإعولطلا

.«ءايركزابأالوميبرلاابأكلذقفاوي

ىيحييبأمسادرويتاقبطلانمعوبطملاصنلانكلو.يخامشلاريسيفاذكه(4)

ةخسنلابهخسنةنراقمبمقيللضافلاتاقبطلاققحمنأفسؤملانلهناعايركز

ريثكحيضوتنكمألكلذلعفولو.(اهعومجميفةنسحةخسنيهو)ريسلانمةعوبطللا
.نيفلؤلملاالکاماحصألمجرتقلامالعألافاےسالو‹سبللاوقراوفلانم

ناکءهيخأنمرهشأءايركزابأنأل‹يخامشلاةءارقصنلااذهفذدمتعننحنو

هلوحثيدحلارودينأيعيبطلانمفءيلاتلابو.ةمجرتلايفهیخأمسالبقدروهمسا

.ءايركزىيحيابأالو:تاقبطلانمعوبطملاصنلايفو.يخامشلاةءارق)5(
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هيفلخدنمهنمجرحياااءوسنااوملعاءایرکزوبلاقو»

لإمتیضمنإمكنإ:اضيأمحللاقو.هيلعيدامتلابالهنععوجرلاب

ضيرحتاذهو.نيدلاةتامإدمعتنمكمتنكءةلاحلاهذهىلعمكيلهأ

.«ملعلابلطيئبيغرتو

عئانصلوبقىلإعراستلاومكايإ:ملوقيف.مهيصويامًاريثكناكو
يفدشنأو.سانللدبعنكتالوهللًادبعنكليقهنإف‹مهايادهوسانلا

:كلذ

برقتلاءاجريقالخأوينيدل عئاببًامويتبرقناوتسلو

«يبصنموينيدكاذنمينعنميوةراجتموقلموفهداتعيو

يفدمحمحونيبألءايركزيبأةلسارمدرويف.ينيجردلايضعيو
نع)ورمعوبأىورو»:لوقيمثحونيبأةباجإونيتيهقفنيتلأسم
:يزارلاذاعمنبیملوقددریاماریثکناکهناركبيبأنبنبءايركزيأ

لوحتلادنعمدنلاف.ةقيقحلاورافغتسالاومدنلا«تاماقمثالثةبوتلل
.ةداراللاةحصبنارفغلابلط‹رافغتسالاو.يصاعملاةرارمبروعشلاو

رافغتسالاةفاومدنلاةفاف.لجوصهللاىلإةبوالا.ةقيقحلاو

”)«ةوهشلاةقيقحلاةفاوةلفغلا

.(448/2-451)تاقبطلا(7)
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تاقبطويخامشلاريسىلإعوجرلاباهليلذتنمتنكمتدقونكامألاو

هنميلتحيتأ)رخآيضابأطوطخمىلإةفاضالابكلذو.ينيجردلا

ريسكلبينعأوابیرقتسفنيف.هقيقحتبتمق(ناتخسن

.ينايسولاعيبرلايبأ

اہتنعتسايتلاوةفورعملاعجارملالإةفاضألابصوصنلاهذهف

ءاسأنميلعلكشأامةنراقملاهتلمعتسايتلايه«شماوملامضول

.ريسلاباتكةطوطحميفةدراولانكامألاوصاخشألا

ةرشعوحنيضمنممغرلابةرملوألرشنيوققحيباتكلااذهو
نمنڻدحملاوءامدقلایدلفورعمكلذعمهنکلولعنورف

.ةيسايسلاوةينيدلانييضابالانوؤشلنيتسرادلا

باتكلانُانربخموخاسدراودا‹يناملالافرشتسملاناف

ناوءبرغملاةيضابابقلعتتيتلارابخأللًاردصمةقراشملاهدمتعادق

هتدامذخأامنإ«نامعةمئأريسيفةمغلافشك»باتكللوهجملافلؤللا

.)ءايركزنبالريسلاباتكنمةيقيرفالامشيفبهذملالاجرنع

عيبرلايبأريسعم)يساسألاردصملاريسلاباتكناككلذلبقو
لوألاءزجلااےسالو)هتاقبطةدامينيجردلاهنمىقتسايذلا(ينايسولا

باتكنميفرحةسبتقملاوأةصخلملاتاحفصلاتارشعىلعلمتشييذلا

عيبرلاوبأءايركزيبأتاياورنمأريثكلقنوهنمدافتساكلذكو(ريسلا
.هريسيفسداسلانرقلايفشاعيذلاينايسولا

.(1-19ص‹روكذملاردصملا.وخڂخاسدراوداعجار)1(

تحتباتكلاوءينايسولاميبرلايبأريسنميناثلاءزحلاقيقحتببتاكلااذهماق(2)

.عبطلا
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عمهنکلو‹باتكلاصنىلععلطبهناودي‹يخامشلاامأو

ناميلسهنمدافتساكلذكو.ينيجردلاتاقبطةطساوبًاريثكهنعلقنيكلذ

هيفخرأيذلا(يناثلاءزجلا)ضايرلاراهزأءهباتكيفًاريثكينورابلا
.نييمتسرلاةمئأللوترهيتل

عجارملانماضيأوهو.”)ةيمتسرلاةلودللةيبيكرتةروصعضوهتطساوب
.اهةناعتسالانودبرغملاخيراتةباتكنكميالىلا

يفبرغملانعاوبتكنيذلانيبروألانيخرؤملانافءلعفلابو

ةنس)ةيسنرفلاةغللاىلإريسلاباتكةمجرتذنمءيضاملانرقلانوضغ
يفو.تاعوضوملانمددعنعةيساسألامہتداماوذخأامنإ.(م18

.باتكلااذهنم.ترهيتخیراتبقلعتياماهتمدقم

دقباتكلانأوهأضيأهليجستىغبنييذلاءىشلانأىلع
هنمتقتسايتلاةيضابالابتكلادجنامنيبف.بيرغعلاطءوسفداص
اهصوصنترشندقىنيجردلاتاقبطويخامشلاريسلٹمءهتدمتعاو

.دوجولاردانًاطوطغلظيوههباذإف‹(نيترمرشنلوألاو)

يراکساماهبماقريسلاباتكلاهيلإانرشأيتلاةيسنرفلاةمجرتلاو
ةمجرتلاهذهنأظحلاءوسنملهنإو.«ءايركزيبأخيرات»ناونعتحت

.كلذىلإةراشإلاتقبسامكءايضاباسيلويكلامريغصلانبانأرابتعاعم(3)
Basset:عجار(4) (R), Les sanctuaires du Djebel Neffousa, Paris, 1889, (p.6).

Emile Masqueray, La Chronique d'Abou Zakaria, Alger, 1878. (5)
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اهنأبةحارصلوقلانكمملانمنالبءبولطملاىوتسللايئنکت۾
هئيدر

لمهتيتلاويسنرفلاصنلايفةدوجوملاةريثكلاتارغثلابناجىلإف

يئ.ةمهمتناكتمءاهيلإانرشأىتلاو«كلانهوانهتارقفوألمجاهيف

طسولايفةروتبممجرتملااهدمتعايتلاةخسنلانأظحالنءانباتكشماوه
ةقرو30دحاوناكميفتطقسيتلاتاقرولاددعغلبيثيحبىيخألايو

نأبمجرتملافرتعييفو.(انتطوطخميف161ىتح130ةقرولانم)
.هنمةصقانلاتاحفصلاددعفرعيالهنأثيحبةلماكريغهتخسن

نمضييکلوريبةرماغمطولطحتهمحرتنافاديعصلاعو

هلوءيبرعلاطاةءارفتایلآلع.لرمتماضرأوه0نيتخللا

مجرتملاحتسيل‹؛فسألاعم‹هذهو.كلذفلوقعمبيرد

هيفناكيذلاتقولايفءةريخألاةزيلانمامورناکيذلاءانطوطحم

هذهةيوناثةسردميفيسنرفملعمىوتسمزواجتيالةيبرعلاهتغلىوتسم
لاةقيرطلانأظحالن‹قايسلااذهيئو.رامعتسالادهعفةغللا

يفةبوعصدجويتلاةلمحجلاةطاسبلكبلميهنأيهءمجرتملااهجهتنا
.اهتاملكىیدحإةءارف

ريغةفاضأإلاوديدمتلانمريثكىلعيوطنتاهعومجميلةمجرتلاو
فرعتللدوهجمنيألذبيملكعب«مجرتملاو.باضتقالاووشحلاوةيرورضلا

«نويمتسرلا»هلاقميف(6.(Maraisيسرامجروجلاقو.ةصقاناهنأبضعبلااهفصو(6)

يدنلوبلاقرشتسملاامنعثدحتو.«ةيئزجةمجرتاهنا»ةيمالسالافراعملاةرئاديف

.ءادجةئيدر»اهنأبيناثلايفو«ةعضاوتم»اهنأبلوألايفاهفصو«نيعضوميفيكسيويل
Revue des Etudes Islamiques, 1934 (p.74 et p.59. note 2) : عجار
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نإلبءالمجرتملامالعالاىلعوأ«صنلايفةدراولانكامألاءاسأىلع

ء«ايركزوبأ»:بيرغلاباضتقالااذهبناونعلايفدروهسفنفلؤللامس

.نييضابالاءاملعلانمتارشعهيفكرتشي(ةينك)مسإوهو

عوضولابةلصلادقفتاماریثکيتلاةيفاضلاتاقيلعتلانوضغيو

ادوهجماهيفمجرتملالذبةلاحفشتكينأءىراقلالواحيًاثعقيلك

لکىلعنحنو.نيفلؤملانمهريغلاوقأوءايركزيبأتاياورنيبقيفوتلل
يفًاريثكوأاليلقتاقيلعتلاهذهنمدفتسنماننأفسألكبنلعنلاح

برغتسااذإو.انيديأنيبيذلاصنلاىلعاهانعضويتلاشماوحلا

نأفرعينأىغبنيفءاهشماوهىلإوةمجرتلاهذهىلإةراشألامدعءىراقلا

.فالطألالعءيشبمجرتملااذلنينيدمريغانناوهكلذيفببسلا

يتلاةجفلاةيرامعتسالاحورلاوهمدقتاملكنمًاوسألانأىلع

لوألاليحجلايفلِالیثمافدجناليتلاوهتمدقمومجرتلاشماوهدوست

اهزربيومجرتملااهبانمدصيةعزنلاهذهو.هئافلخووجيبلاثمأ

«انتاکلتم»:لٹمتاملکلمعتسینیحايسالوريغيوةبسانميئ

شماوهاوةمدقملايفددرتتلكهذهو.«انبازيم»و«انتيواش»و«انرئازج»و

ةيلمعلاو.هديبعوهناعطقنعيعاطقألاهبثدحتييذلارخفلاوزازتعالاب

ةمدخميدقتوتامولعملقنيفرصحنتالمجرتملانهذيف(ةمجرتلا)اهلك

مهفييكلةيفلخةروصريفوتفدهتستيهلبنيثحابلل
يکلبعشمهفاندرأاذإف»:مهنومکحينيذلايلاهألاةيلقع»نورمعتسملا

.(7يهاكهذخاننأبجينهمكحت

باتکليراکسمةمجرتروهظىلعنرقنمبرقيامرورمدعبو
R.Le(ونروتول.فورعملابرعتسلملاخرۇللاماقرسلا Tourneau)ةنسىف

.(1شماه151ص)نيسلاباتكةمجرت(7)
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لقألثميةمجرتلاهذهنماسقفرشنوةمجرتةداعألةلواحب5«60

.()ةيقيرفألاةلجملايف«يلصألاصنلاثلثنم

ًاددعفشتكاهناةمجرتلاهذهاهبمدقيتلاةرقفلايفمجرتملاركذدقو
ماسقأنعةرابعرخألاضعبلاو‹لماکاهضعب‹باتكلاتاطوطحمنم

.هلم

هذهدوجونكامأىلعانلديملمجرتملانألفسأننحنو

نئازخيفمأةيمومعةبتكميفاهيلعرثعدقناكاذإامو«تاطوطخللا

(تاطوطخملاوأ)ةطوطخمللفصويأانلمدقيلكلذكوهو.دارفألا

طخلاعونواهروطسوةطوطخملاقاروأددعلثم)ةمجرتللاهدمتعايلا

نيبرعتسملانمةعاج»نأبلوقلابىفتكاوهلبء(خلإاهقروةلاحو
هتجرتىلعوباتكلليبرعلاصنلاقيقحتةمهمىلعتفكعدقنيقرشتسللاو
.ةعامحلاهذهدارفأءاسأركذينأنودكلذوء”)ةيسنرفلاةغللاىلإ

عيقوتىوسلمحيالباتكلانممجرتملامسقلانأنممغرلاىلعو
ةمجرتنمءزجةمجرتلاهذهنأبهونةلجملاريرحتملقنافءونروتولويسلملا
.نيقرشتسملاةعامج

رمألاءةيلصألاةطوطخملاقاروأماقرأدروينأمجرتملالمهأكلذكو

ًادينأىلع.الاجإةطوطخملامجحىلعفرعتلاهعمنكيناكيذلا

شماهىلعصاصرملقبقاروألاماقرأعضوبةمهملاهذمبتماقةلوهجي
قاروأددعناكفءةيرئازحلاةينطولاةبيتكملايفةظوفحملاةخسنلايفةمجرتلا

.(باتكلاثلثنملقألثميوهو)ةقرو49ةمجرتملاةطوطخللا

Revue Africaine, 1960 (p. 99-172), 1960 (99-172) (8)
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يبرعلاصنلاباهتنراقمبقمعتبةمجرتلاهذهةساردلواحنلنحنو

نأنودتضمةنسةرشععبسوًافيننألء(ىلوألاةمجرتلابانلعف|ك)

عابطنالانكلو.ةعطقدرحملازياليذلاهلمعمامتإنممجرتملانكمتي

ةلوهجمديتعربت)اهيفطالغأدوجونممغرلاىلعهنأوههنأشب
لضفأةمجرتلاهذهنإف«(ةلجملانمةينطولاةبتكلاةخسنيفاهحيحصتب
.يراکسمةمجرتنم

نوكتنأرادقألاتءاشدقوءءىّيسةمجرتلانمباتكلاظحناانلق
نوضغيئبتكاملكيفباتكلااهدمتعايلاىهةئيدرلاةمحرتلاهذه

يتلاقئاوعلايهامنكلو.ءايركزوبأاهوانتيتلاثادحألانعنرقلااذه
؟هرشنوباتكلااذهقيقحتنودتلاح

ًادوقفم7باتكلاناوهيلودىياے‹يساسألاببسلا

)1(ةيدرفوأةيمومعةبتكميفهنمةخسندوجوفرعنالاننأثيح

2ةمجرتليراكساماهيلعدمتعاىلاةروتبملاةطوطخملاامأو

رثانونملاديهتفطتخايذلابتاكلااذهةافوبقعتفتخادقاهناف

دولايفعوضولابنيمتهللانيثحابلادوهجتلشفدقوتقوبهتجرت

ةمالعلالعجامم.ًاعئاضريسلاباتكليرعلاصنلاربتعاكلذكو.اهيلع

1934a(يکيرکذ)11( (Revue des Etudes Islamiques,ربسلاباتكنمةخسندجوت
اهعمجيتلاتاطوطخملامظعمنأفرعنانكلو.ادنلوبب«وول»ةعماجةبتكميئ
دق(ةنيمثلاSmogorgowskiيکسفوزروجومسةعومحياهنمو)نويدنلوبلانوقرشتسلملا
ىلإةيدنلوبلايضارألانمةعساشتاحاسممضبقعيتيفوسلاداحتالاىلإتلقن
ناکيکسفوزروجومسنأةرشابمريغةقيرطبانملعدقو.ءاضيبلاايسوروايناركوأ
aiهییتوجخرۇملانأل.ريسلاباتکنمةخسنكلم (Gautier)قیقحتبهدعو
.ائیشاهريصمنعفرعنالاهسفنةطوطخلملاو.عقيمكلذنكلو.هرشنوطوطخلملا
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لقعللةريحملاءايشألانمهت:تارغتسابهنعٹثيدحجللاددصبلوقيهييتوج

02قيرطنعلإيرانايًايرعابنكفرعتل
ةيخيراتلاعجارملانيبهبةقئاللاةناكملالتحادقريسلاباتكناالق

نبءايركزوبأاهمدقييتلاةمهاسملاةيعونيهامنكلو.هتمجرتروهظذنم

بهذماعاعشإزكارمنمددعببتاكلاانفرعيلوألاناكملايف

نماهیفيرجيناک:اموترهيتونالجراووةصفقوةرارطنقلٹم‹يضابالا

مجرتیيذلاتقولاف؛خلإءاتفالاوداهتجالاولادحلاوميلعتلافطاشن

ةرثؤمتاحفصمهنعانيلإمدقيوهخئاشموبهذملاةمئأنمددعلهيف

كسمتلاولدعلاىلإمطويمومهفشقتومهلضفمهملعبناجىلإ«زربت
تايصخشنعثدحتيهلككلذفوهو.فينحلانيدلابادهأب

يفةرطاعاهاركذوةيحاهرثاملازتالوهبدهعلاةبيرقيهوأهلةرصاعم
دحاوهنألءايركزيبأتاياورىلإنئمطننأعيطتسننحنو.سانلاسوفن

ديساضرسمتليملوروصقلايخرؤمنمنكيمهنألوموقلاكلذنم

ةودقاونوكيلهخايشأريسليجستىلإهعفديملاعوهامناوءدايسألانم

جاومأهجويففوقولاىلعهفالسأالمحيذلامخسارلاسفنءةمالل

.ةقاعتملاةوقلا

بحاص)يجراخلاديزييبأةروثلفلؤملااهصصخقلاتاحفصلاو

معزدنفيبتاكلانأنعلضفكلذوةريثلاليصافتلابةمعفم(رامحلا

الاظ»مهاخأنورصنيوةيبصعلاةقيرطبنونماضتمنييضابألانبنيلئاقلا

اذهاهبكترايتلامئاظفلاراكنتسايفددرتيالهنأثيح«امولظموأ

.«هللاودع»هنأبهفصيورئاثلا

Gautier (F), le Passé de 'Afrique du Nord, 6d, Payot, 1954 (p.304). : عجار (12)
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ءاضيأمهنييديبعللفلؤملافصوناف«تقولاسفنيفو

ةروصانيللقنيلهباتکنمتاحفصصصخينأنمهعنميهللاءادعأ»

يبألوليغنزنبديعسحونيبألهللانيدلزعملاةلماعمنعةديرف
ةلشافةروثاداقنيذللانييضابالانيمامالاكلغنبديزينبمساقلا

ضرعهنأاهعابتأءاضرإو(هئاضرإىلعهصرحيفرمألاهبغلبدقوهدض
انيلعضرعيكلذكو.ةيضابالاةفئاطلاىلإترهيتكلمةداعإ|هيلع

ةياعرلانمناوريقلاطالبيفحونوبأهيقلامليصافتءاخسبفلؤلا

نعاهدعبوةياورلاهذهةهازنىلعلدياممءهملعلريدقتلاومركلاو

.ةيخيراتلاتازازحلاوبصعتلا

هللادبعيبأنعويدهملاهللاديبعنعءايركزيبأةياورنأحيحص

كلذلاثمو)نيخرؤملاةيقبةياورنعليصافتلاضعبيففلتخت(يعادلا)
راردمنبعسيلانوكوةساملجسيفونالجراويفهللاديبعةماقإبلصتيام
هللادبعبأةيمستىلعهحاحلإمهفنالاننأاك‹(هتلوديفًاريزوهنيعدق
مسالااذهبالهجكلذناكله)«يناجحلادمحميبأ»مسابيعادلا
.(؟عماللا

ةرظنلاقافاعسوتةديدجرصانعىلعيوطنيفالتخالااذهنكلو

ثحابلاناانلقاذإيلاغنالنحنو.نيديبعلادهعةيادبىلإةيديلقتلا

بونجاورصمربعماشلانمهللاديبعةريسمزربتةطيرخمسرديرييذلا
ةيانعبسردينأىلإجاتيءةساملجسىلإنالجراووةماتكدالبويسنوتلا
.ءايركزيبأةياور

رامحلابحاصديزييبأةروثسردييذلاثحابلانأىرنكلذكو

رصانعلالمهأاذإهقحثحبلايفوتسينأهنكمياللجرلااذهةيصخشو

ةروثلاهذهءايركزيبأ«ةيطغت»نأقحلاو.ءايركزوبأاهمدقييتلاةيرهوحجلا
.رثألانباةياورىوسليصافتلايباهقوفتال
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قدأديكأتلابوهفةمئألانعءايركزوبأهركذامامأو

لظيسريسلاباتكو.ةلودلاهذهنعتامولعملانمانيلإلصوامىنغأو
.اهنعريخألاولوألاعجرللا

نافاواتهتاوجفنمولكباتكلانإينعيالاذنكلو

نعئيشرکذيالءايركزابأناظحالينيحشهدنيسلغم‹ءىراقلا

نيبوهنيبلاتقلابشنامدنعمتاحابأرصانتتناكيتلاةموجفرورود

ةداوهاليذلاءادعلافقومنمةليبقلاهذهتلوحتامدعب‹متاحنبدي

.ريصتلاوفيلحلافقومىلإماوعأةعضبذنمجراوخللهيف

نعةنيمثتاحفصانيلإمدقييذلابتاكلانأكلذكبيرغلانمو

نعالوةسرادألاةلودنعاريثكوأاليلقركذياليفنييديبعلا

.مائووملسيفمهعمشياعتتتناكنيذلانييمتسرلابةلودلاهذهتاقالع
لشمءاوناكةسرادألانأانربتعااذِإًاصوصخءانريحيتمصلااذهو

ازغًاكرتشماودعنومواقيًاعيجءةساملجسيفراردمينبونييمتسرلا
.ةمكاحلامهرسألمشتتشومهيضارأ

نعةضماغةروصىوسانيطعيالباتكلانافكلذنمرثكأو

.نويديبعلااهرمدينألبقءةريخألااهمايأيفترهيت

ىفةيومألاةفالخلابترهيتتاقالعنعائیشركذيالباتكلاو

ةبغرلونييديبعلاةوقروهظلةجيتنتناكىلاتاقالعلاكلتسلدنألا
.ةنكممةطقندعبأيفمهنيبواهنيبزجاوحةماقإيفةبطرق

هتدهشاموءةبلاغألاخيراتةيلكفلؤملالمهأةهجنمو
ةرملوألمهركذيامناوةيلقصيفمهبورحوةراقلايفتاروثلانممهتلود

يئاولخدثيح.ترهيتىلإمهقيرطيفةسوفنلبجبمهشويجرورمىدل
.ونام)ةيضابالاخيراتيفةمساحةكرعم

بونجللهللادبعيبأحاتتفالهتياوريفضرعتيملءايركزابأنإلب
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ةجردلانمنايضابانالقعمامهوءةصفقوةيليطسقلءاصوصخو«يسنوتلا
.(13)لوألا

باتكلققدملاسرادلاراظنأتفلتستتاوجفاهريغوكلت

ىلإنييضابالاباحسنانأانيعاراذإالإمهللاءاهريسفتلهسلانمسيلو
نممهمرحدقمهدلبلعاعشإلازكارمنمريثكلنييديبعلالالتحاوبونجلا

تقرحأاهنإليقيتلاترهيتب«ةموصعللا»ةبتكمالومهتابتكم
ليجستلاهباولمعيتلاةيهفشلاةياورلارارتجاىلإمهءالعرطضاو

رابتعالااذهو.اهاوسنوداهيلعاودمتعاومهيلإاهتلقنيتلاثادحألا

ريسلانمهدعببتكايفوءايركزيبأريسيفىرخأةرهاظًاضيأانلرسفي
نمو؛هتافوخيراتوهلمجرتملاداليمخيراوتنماهولخيهوءةيضابالا
لسلستنموءةدرجملاقئاقحلانم«كلذكاهولخوءةماعةفصبخيراوتلا
عجارمةيأاهداريإمدعوءدجلاوبألاقوفامىلإمحلمجرتلاباسنأ

.نييضابالاربغلةيخيرات

ءايركزيباخیراتنأانناهذأنعبيغيالأبجيرمأنمنکیاهمو

ةمئألاوءالعلاريسىلعزكتريلوألاناكملايفينيديضاباخيراتوهاغإ

نأنودءاهيفاوكراشوأملتعقويتلاثداوحلاداريإىلعرصتقينيذلا
ينثنووهاكهذخأننأبجينحنو.برغملايفماعلايخيراتلااهقايسبمته

.هتهازنوهتقدیلعوهبحاصةيجنمىلع
.1977ليربإ8يفرئازحجلا

يبرعلاليعامسإ

نايبلا؛(197-198ص)حاتتفاةلاسر‹نيتنيدملانيتاهحاتتفانععجار)13(
ىلاةنسلاىهىلا.ه296ةنسثداوحنمضحتفلااذهركذيذلا‹(145/1)
؛(49/8)لماكلا؛(197/1)ردصملاسفن.ًاضيأترهيتهللادبعوبأاهيفحتتفا
.(66ص)ظاعتالا

نيديعلانأبةلئاقلاةياورلايفهككشتنعلابقلىسومثحابلاذاتسألابرعأ(14)
‹61ص)1977ريانيددعءةلاصألاةلجميفهرشنلاقمي«ةموصعملا»ةبتكماوقرحأ
.(اهيليامو
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«مهرباخبلطو«مهرثامرشنوةوعدلالهأثيداحأنمكلذمبتي)امو

ركذتمهبركذتينأىسعوءفلخدعبفلخوفلسنعفلخ

.نينمؤملاعفنتىرکذلانافةوفهوذظقيتسيو

دبعهيبأنعحلفأمامالاهبثدحوانباحصأنمدحاوريغثدح

ضعبيئ مہنعهللايضر متسرنبنمحرلادبعهيبأنعباهولا
مامانربخألاقءمامالابەركذاذإناكوهبٹدحمام

ةيضابالابهذمديريةفصلاهذهبءاجنموأ«لوقيهتعمسلاقوأ

.امدعب:لصألايف

.فلخنعفلس:لصألايف(4)
مضلابوتاياورلارثكأيففلألارسكب(ه86ت)ضابإنبهللادبعىلإبهذابسني(5)

.ةرمينبنم.يميمتلايرللايسعاقملاضابانباهللادبعوهو.اهضعبيفحتفلاو

ناكيذلا(ه26-86)ناورمنبكلملادبعمايأرخاوأيفشاعوةيواعملًارصاعمناك
ةنسديدحتنأشببارطضايفاوعقودقنوخرؤملاناكاذإو.هعمةنسحتاقالعىلع

نميخامشلاهدعيو(ه50-100)ةيناثلاةقبطلانمهربتعيينيجردلانإفهتافو

ىلوألاةئلانميناثلافصنلاءانبأنمهنأضايرلاراهزأبحاصىريو؛نيعباتلا

عماجوقيرطلالهآمامإناك»:هلوقبينيجردلاهفصو.ديزنبرباجدعب.ةرج

يخامشلاهنعلاقو.«تالالدتسالاقرطلنيبلاوتاداقتعالايفةدمعلاوهف
.قيقحتلالهأمامإ»هنا

تيل»هللادبعنا.يلزتعملامساقلايبأنع«يريمحلاناوشننعًالقنليق
ءةيضابألارداصملاديؤتاللوقلااذهنكلو.«لازتعالاىلإعجروهلکهلوقكرتىتح

امممغرلاىلعهنأوءهتينالقعيفلازتعالاعمىشمتتتناكةيضابالانافرعننحنو

.باهولادبعمامإلادهعيفالإالصفتيملةيوناثتافالخنمامنيناك

هاورام«؛ضابانباهللادبعةريسنعةبيرغودبتيتلاىرخألالاوقألانمو

عمديدقبةعقويفبراحوقحلابلاطةروثيفكرتشاهللادبعنأنميناتسرهشلا
(D.۸ءىكسنيلتومودقرشتسملانكلو.نامثعنبهللادبعنبزيزعلادبع

ةيضابالارداصملانأثيحججحبةياورلاهذهدينفتلضرع
.ليوطنمزبةروثلاهذهلبقتامهللادبعنأبديفتاهبقوثوملا

=ىخامشلاريس؛(214/2)ينيجردلاتاقبطيئضابانبهللادبعةريس:عجار
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ءةرصبلاضرأنمانيلعمدقءديعسنبةملسءةيقيرفاناوريقبنحنو

هيلعالمحدحاولمجىلعنابکارامھو«سابعنبایلوم(ةمركعووه

وعديسابعنبةمركعوءةيضابالاىلإوعدي(7)دعسنبةملسءامهداز

.ةيرغصلاىلإ

يعيرمألااذهرهظينأتددوءلوقيامویةملستعمسولاق

دعبيلابأامفءليللاىلإةودغنمًادحاوًامويبرغمابةيضابالابهذم

(6)

(7)

ةياغهبلطيفًادهتجرمألاكلذيفماقمتسرنبنمحرلادبعنامث

يدادغبللقرفلانيبقرفلا؛(168-196ص)ىاتسرهشلللحنلاوللملا؛(77-78ص)

لماكلا؛(260-261ص)مالسألارجف(ضبأةدام)سورعلاحجات؛(61-62ص)

Wright»دريملللماكلا؛(337/3-338)مالسألاىحض؛(180و179/2, . b)

,Beker)610ص Der Islam۸ءقرشتسمللةيضابالا؛(1قيلعت412).D

قرشتسمللةيضابالا»ةلاقم.(ىوألاةعبطلا)ةيمالسألافراعملاةرئاديفانصاف

«(T. Leweski(ةيناثلاةعبطلا)ةيمالسالافراعملاةرئادف.

Welhausen, Dies Religios-Politischen opposition parlein in Alten Islam, Berlin,—

pp. 1910,.9-28

ملعأنمناک.يعباتسابعنباىلوم(ه25-105)يربربلاهللادبعنبةمركعوه

نممنمريثك.لجر300نمبرقيامهنعىوردقو.يزاغملاوريسفتلابسائلا

ىلإداعو‹جراوخلانم«ةيرفصلا»يأرهنعذخأفبرغملادالبىلإجرخدقو.نيعباتلا

.تامىتحهنعىفتخافاهريمأهبلطفةنيدملا

تايفو؛(2-208)لادتعالانازيم؛(3-326)ءايلوألاةيلحيفهتريس:عجار

.(1-11-12)ينيجردلاتاقبط؛(265/3-266)نايعألا

اذهىلإسانلاوعديبرغملاىلإلصويذلاوهد:ةيلاتلاتارابعلابيخامشلاهركذ

ةلمحلديذلاوههنالاقو«رخأفتووًادحاوامویهروهظىنمتيوهوبهذا

ينيجردلاتاقبطنراق.(98ص)ريسلا؛ةرصبلابةديبعنباعضومىلعملعلا
)11/1(.

.(25/1-26)خيراتلابكوميفةيضابالا:مجار
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اذهلهأملعديرتتنكناءةوعدلالهأنملجرهللاقفتاهتجالا

اهبنإفءةرصبلاضرأكنودفءهبلطتكارأوهتقلعوهبتفلكيذلارمألا

هدنعدبجتكنإف«يميمتلاةمركيبأنباملسمهمساوءةديبعابأىنكيًالاع
هجوتكلذلفهلكلذتلاقيتلايههمأنإليقو.هبلطتام

هنعثيدحهلو؛ےهنعهللايضر ةديبعيبأىلإمتسرنبنمحرلادبع

اذإةديبعيبأىلإملعلااوبلطنيذلارفنلاعمفلاءاشنادعبهركذأس

.هيلإانرص
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رکذ
مجعلانمسرفلالئاضف

دقو”)ةبيتقنبالملسوهيلعهللاىلصيبنلامالعاباتكيفانرظنو
ناويإنأداهزلاوظعولاباتكيفظحاحجلارحبنبورمعءنامثعوبأركذ

هيلعهللاىلصيبنلاابدلوتةليلةفرشةرشععبرأهنمطقسوزتهاىرسك

ملفءهئارزونعكلذنامتكىلعمزعفكلذنمىأرامهلاهف
هسابلوهتزبذخأءهتليلنمدغلابناکالف.هردصهبقاضوهسفنهلمتحت

ملكتهيلعاوعمتجاالفءهتكلمملهأوهئارزوىلإلسرأفجاتتحتدعقو
:ملاقف(2)يرسک

نكسو؛ه213ةنسدادغبيدلو.دمحموبأ.رونيدلاةبيتقنبملسمنبهللادبع(1)

نمريبكددعهل.ه276ةنسيفيفوتورونيدلايفءاضقلايلومثةفوكلا
بادآهععجار.رابخألانويعو؛«يناعملا»باتك:اهمهأنمعوبطماهمظعمفيلاتلا

.Chةيبرعلاةغللا Broek. S.1/184فراعملاةرئاديفءةييتقنبهللادبع»ةلاقمكلذكو

.Ch¢()تسرهفلا)كلذكوءاهيلإليحأيتلاعجارملاوء(1028/2)ةيمالسألا Pellal,

. Milieu bassrien dans la formation de Gêhiz

.(.م531-578)ناورشونأیرسک(2)

Basset:عجار (R) La Borda de Cheikh El-Boussiri,

Paris, 1894, p.51;

.(111-112ص)«مالسالارجفو
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اندنعنكينإفكلماانربخيل:اولاقف.مكيلإتثعبمبينوربخأ

.ناويألاربخمهيلعصقف.هبهانربخأءیش

هللاحلصأءانأو:لاقفءنادبوملاهللاقيلجرهئارزونمناکو

.ينتقلقأوينتلاهأايؤرتيركلا

ينإ:نادبوملالاقف.كايؤرتاه)نادبوماي:كلملاهللاقف
.اهدالبوةلجدفترشتنایتحOاليخدوقتًاباعصالباتیار

؟نادبومايكلذنوكيءيشيأ:كلملالاقف

.برغملاةيحانيفنوكيثدحهنأريغيردأال:نادبوملالاقف

(ربخي)بكارمهيلعلبقأذإءمالكلانورواحتيكلذيفمه(انيبو)
كلذهلاهفماعفلأدمختلكلذلبقتناكو.)سرافراندومخب
تامهاتأكلذيفمه(انيبو)نادبوملاايؤروناويإلانمىأراممدشأب

هءارزوراشتساوهعزجدتشاف«تاوامسلاءامضيفوةواسةريحبروغب

تثعبولفءةنهكلاءاملعبرغملاةيحانيفنامهضعبهللاقف.هباحصأو
`.مهيفنمملعأبكيلإثعبيفرذنملانبنامعنلاكلماعىلإ

.«راتلاةدبعلربكألاسيسقلا»:هانعميسرافمسا.نادبوم(3)

يهءبارعلاليخلاو.هارجأاذإ.هسرفىلعبرعألاقي.سرفلاءارجإ:بارعالا(4)

1.هابارعاليخدوقت»:حيطسثيدحنمو.ةنجملانمةميلسلاةيبرعلاليلا
.(372/1)سورعلاجاتيئیرلیصافتعجار.ةيبرع

نيمأدمحأهصصخيذلالصفلا.سرفلانيبرانلاةدابعسوقطوةيتشدرزلانععجار(5)
.اهيلإلاحأيتلاعجارملاو.(98-112ص)ءمالسإلاىحضيئسرفلانيدل

ينايبذلاةغبانلاحودمم«سوباقوبأ.يمخللاسيقلاءىرمانبرذنملانبنامعنلاوه(6)
وزعتوءاهدلابرهتشالبقةريحلاكولمنمنبناسحو
كلمنامعنلاثرو.ىنميلاةلجدفافضىلععقتيلا«ةينامعنلا»ءانبةياورلاهيلإ
=یرسکهيلعمقنیتحاهمکحيفرمتساف‹سرفللةعباتتناكو.هيبأنعةريحلا
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نمملعأبيلِإثعبانأءرذنملانبنامعنلاىلإكلمالسرأفلاق

WHنبرمعنبحيسملادبعبرذنملانبنامعنلاهيلإثعبفلاق0

ةئامثالثوفيننينسلانمهيلعقأدقو«يناسغلا)ةبلعثنب
رمف.ملسوهيلعهللاىلصيبنلاثعبمدعبء«برعلادرتاکرس

5)9ادالبيئوهو.ةماميلانمردصنيحنبدلاخهڼ

.ةينارصتنلانيدلعناکو‹هعصوماذهسيلثيدحهعمهلو٠«یحوهو

.ةيداليم602ةنسيلاوحيفتامىتحهسبحثيحنيقناخىلإهافنوهلزعفزيوربأ
يذلاىرسكلةعضاخةريحلاتحبصأونيبمخللاماظنةيسرافلاةموكحلاتغلاهتومبو

لماكلا؛(173/1)يبوقعيلا؛رذنملانبانامعنلانععجار.ايسرافاًكاحاهيلعيلوي

يشعألاحبص؛(20-132)يساسمعبط)يفاغألا؛(265/2)ربعلا؛(173-171/1)

‹مالسإلارجف؛(30-201-208)بهذلاجورم؛(15-321-331)يريونلا(تسرهفلا)

.(16-18ص)

نيبوثنمجرخهنألمسالااذهبيمسدقو.ةليقبنبا:حصألاو.لصألاياذك(7)

!ةليقبالإتنأام:ناسنإهللاقف«نيرضحخأ

ةريحلالهأنم)يناسعلانايحنبسيقنبورمعنبحيسملادبعوهو
مالسألاهكردأوةيلهاجلانمزيفشاع.ةريحلارصقينابهنأمعزء(قارعلاب
‹رابخأورعشهل.ةينارصنلاىلعيقبلبملهنكلو(.ه12ةنسيلاوح.ت)

تارايدلاحيسملادبعنععجار.هلفسأروكذملانهاكلاحيطستخنباوهو

؛(1-188)ىضترملايلامأ؛(136/1)بابللا؛(74/2)نييبتلاونايبلا؛(154ص)

.(3شماه374ص)ةرهمجلا؛(72ص)بضتقملا

ةنس)ةكمحتفلبقملسأ‹ياحصلا‹يشرقلايموزخلملاةريغملانبديلولانبدلاخ(8)

نيدترملالاتقلههجوءركبوبأةفالخلاىلوتالو.ليخلا(ص)هللالوسرالوو‹(ه7
حتفامكءهنمًيظعًابناجحتفف.ه16ةنسيفقارعلاىلإهريسمث«برعلانم
ةنسء(ةنيدملابليقو)صمحبتامدقو.رمعهلزعىتحماشلاىلعيلومثءةريحلا

نيذهريغيفو(247/2)سيمخلاخيراتو؛(413/1)ةباصإلايفهتريسمجار.ه1

.ليصفتلابهتايحلوانتتواٹیدحتردصلاربسلابتكنمنيردصلا

ةريحبىلعوةفوكلانملايمأةئالثةريسمىلععقتتناکو‹نييمخللاكولملاةبصق(9)

هددحتالخیراتيرصنتخبدهعىلإةنيدملاطيطختدوعيو.ءارحصلاموتدنعفجن

=ترشتناف.نييمخللاكوللاتحتةراضحلانمًاربتعماوأشةريحلاتغلبدقو.ةياورلا
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لإهبتعبميفينربخأ:هللاق‹؛كلملاىرسكىلعمدقالف

تيتأالإوءيشيدنعنکينإف.كلملاينربخيل:حيسللادبعلاقف

ةتومضرأنمزاجحلاىاواميهو؛ماشلافراشمبيمعيتبنمالجر

لاؤسنعينربخيف.هنعهللايضربلاطيبأنبرفعجاہبدهشتسا

.هربختسانأنعالضفهلأسأنأريغنمكلما

لاقف.هيلعىرجاملكونادبوملاايؤروهناويإبكلملاهربخأفلاق

یحانرظنأنكلو‹كلملادارامءیشاذهفيدنعسيل‹حيسملادبع

فرشأدقواهمدقتحماشلاىلاًاهجوتمحيسملادبعیضمفلاق

.شطعلابتوملاىلعهقيرطيف
.اباوجطسبجملقاهيدينيبفقحطلع۽دقالف

:لوقيوزجترياشنأدبعهاطبتسالف.هسرهيلإعفريلو

سيقلاؤرمانييمخللاءارعشةمدقميفو)مهطالبيفرعشلارهدزاوةباتكلاةعانصاهيف=
مكحىلعءنييمخللاكولمرخامشزعدعبةرساكألارمتسادقو.(ينايبذلاةغبانلاو

اهيلعىلوتساو.ه12ةنسيفديلولانبدلاخازغىتح«يسرافمكاحةطساوبةرامإلا

روهظدايدزابةريحلاةيمهأتلقكلذدعبو.ةيزحجلامفداهناكسلبقولاتقنودب

مجعمعجار.لحمضتوروهدتتنألبق.يفاقثلاويسايسلاحرسملاىلعةفوكلا
يرذالبلا؛(اهيليامو82/1هيوخود.ط)يربطلاخيرات؛(328/2-331)نادلبلا

تسرهفلاىشعألاحبص؛(131/18و105/6)لماكلا؛(241صءهيوخود.ط)
,Rothstein.)140/138ص(كلذكوص)ءتارفثاىلععوبطلملا Dynastie des

Lakhmid,

ءتزألانم«بئذلانبيدعنبدوعسمنبةعيبرنبعيبروه.نهاكلاحيطس(10)

هيلإنومكتحيبرعلاناك.ةرجمحلالبق52ةنسيفتاموةيلهاجلايفشاعيناسغ

:هلوقبيمورلانباهانعيذلاوهونولبقيو

حيطسيأاركیارابيحويةناهكنويعلارسهلىدبت
؛(602/1)يوقعيلا؛(364/3)بهذلاجورميفاهتعجارمنكميةريثكرابخأهل

.(201/1)سيمخلاخيرات؛(حيطسةدام)سورعلاجات؛(375ص)ةرهمجلا
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نميلافيرطغعمسيمأمصأ

نمونمتيعأةطخلالضافاي

نجحنببيدلانمهمأو

ننعلاواشهبملنافدف۳

ندبلاوءادرلااضيبأ

نجويلىوهتونجوينعفرت

.خلایباجلايراعهاتأىتح

ىلعحيسملادبعءاجلاقففسرحيطسهيلإعفروهتزوجرأ47

ىلعىفشأدفولإقوأحیشملمج كلمكثعبلاقف.حيرضلاىلع
ًاباعص۴‹نادبوملاايؤرو‹نارينلادومخوءناويألاساکترالناساس

ءيشيأ:حيسملادبعلاق.اهدالىوةلحدفترشتناتحًابارعالخ

؟كلذنوكي

تضافوبحاصثعبو‹ةوالتلاترثكادإ:حیطسلاقف

:لاف.ماشبحيطسلماشلاسيلف‹تواسکهريحبتضاغوتاوامسلا

‹تافرشلاددعىلعتاكلموكولممنمكلمي:لاقف؟تافرشلالابام

مث.هناکمیضقًاحیطسنأهباتکيفظحاجلاركذو.تآتآوهاملكو

:لوقيًاشنأقيرطلاضعببناكالف«ىرسكىلإعجرحيسملادبعنإ

ريمشتممهلايضامكنإفرمش
مهطرفأناساسينبكلميسمينأ

هتوخاومارهبحرصلاوخأمهنم

ةلزنمباوحضأامبرامبرف

اوملعنمفتالعدالوأسانلاو

نرقيفنانورقمرشلاوريخلاو

ريجهتوٌجالدإكنعزفيال
ريراهدراوطأرهدلااذنإف

روباسوروباسونازمرهلاو

ريجاهملادسألامهلوصفاخي

روجھهمورومحمفلفدقنأ

روذحمرشلاوعبتمريخلاو

كلمتنأىلإ:كلملاهللاق«حيطسلاقابهربخىرسكلصوالف



مهکلمرخأتف‹ةعستمنمكلمف.ماظعرومأنوكتءرشعةعبرأانم

.ملسوهيلعهللاىلصيبنلاثعبب

وجربومامتلاهرناکنبملعأهللاو:هباتکيئهتفنبهللادبعلاق

اهيفاوغلبدقوءانتمئأنمترهاتببرغملاضرأاولصونيذلاءالؤهنأ

.ةاورلاضعبهركذميفءةنسنيسمخوةئاموًافيناهولووءةميظعةجرد

:ةيألاهذهتلزنالملسوهيلعهللاىلصهللالوسرنأانغلبو

مهبحيموقبهللايتأيفوسفهنيدنعمكنمدترينماونمآنيذلااميأايإل

الوهللاليبسيفنودهاجينيرفاكلاىلعةزعأنينمؤملاىلعةلذأهنوبحيو

ناملسىلإراشأف.ڳءاشينمهيتؤيهللالضفكلذمئالةمولنوفاخي

نماونوكينأمهلعلو:لاقفهيدينيًاسلاجناملسناکو‹يتسرافلا

.اذهطهر

هللنإ»:لاقملسوهيلعهللاىلصهللالوسرنأباتكلايفركذو

رکذو.«سرافءانبأروهظيفنكلوءةضفنمالوبهذنمتسيلازونك
عمةرمتاذىشمهنعهللايضرباطخلانبرمعنأ(؟)بأنبا

له:هنعهللايضررمعهللاقفروعأةريغملاناكو1ةبعشنبةريغلا

برعلاةداقدحأللادبعوبأ.يفقثلادوعسمنبرماعيبأنبةبعشنبةريغملاوه(11)

يفدلويباحص.«يأرلاةريغم»ىمسيثيحبةالولانميأرلايفةفاصحلايوذنمو

ءةيرجه5ةنسىتحهلوبقينددرتمالسالارهظالو.ةرجملالبق20ةنسيففئاطلا

دنواهنعقاوموةيسداقلادهشامك«كومريلايهنيعتبيصأودهشوملسأف
الوءهلزعمثةفوكلامثةرصبلاىلع(ض)باطخلانبرمعهالو.اهريغونادمهو
هالودقونيمكحلاعمرضحواہنعةريغملادعتبايلعنيبةنتفلاتثدح
يفهتريسمجار.ه50ةنسيئتامىتحاهيلعلزيملوكلذدعبةفوكلاةيواعم

¢(406/4)ةباغلادسأ؛(8181ةمجرت)ةباصإلا؛(182/3)لماكلا؛(131/6)يربطلا

.(267ص)ةرهمجلا؛(368ص)ينابزرملا
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.نينمؤملاريمأايمعن:ةريغملالاقف؟ةريغمايًائيشهذهكنيعبترصبأ

:رمعهللاقف.تروعمث:ةريغملاهللاقف؟تروعمث:رمعهللاقف

.هيلعنموهلنميرديالیتحیمعیلمث.تروعاکمالسإلانروعيل

نموناجحاءامنم‹نينمؤللاربمأايءاميأنم:ةريغملاهلاسف

.هکرتو هنعهللايضررمعهنعلوف؟ماشلاءامنموأءقفارعلاءام

انباحصأضعبركذو.ترهاتبنيتسوةئامسأرىلعهتيلوسرفلانأمث
.ةنسنيتسونيتنثاسأرىلعمهتيالونأ

ىأرملسوهيلعهللاىلصيبنلانأ19لسانبديزنعيورو
«ءاضیبمنغاهطلاخءادوسغتیآر»لاقتباحصأىلعاهصقفايؤر

‹مكلاومأومكئاسنيفمكنوكرشيسوءمالسأإلانولخديمجعلانأاهتلوأف

يذلاو.يا»:لاقف؟هللالوسراي:مجعلا:اولاقفكلذنماوبجعتف

مهدعسأو‹مجعلانملاجرهتلوانتلايرثلابقلعتمنيدلانأولهديبيسفن

.«سرافهب

:لاقهنارخاقیرطنمملسوهيلعهللاىلصهللالوسرنعيورو

.سرفلاهتلوانلايرثلابقلعمملعلانأول

يلوأموقىلإنوعدتس:لجوزعهلوقيفنيرسفملاضعبركذو

.سرفلامهضعب

هلوٹثيدحلاريثكةقثناكء.ةنيدملانمرسفمهيف‹يرمعلايودعلاملسأنبدیز)12(

.(394/1):ظافحلاةركذتهنععجار.ريسفتلايفباتك
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مجعلانمربربلا

مويتاذاهيلعلخدءاہنعهللايضرنينمؤملامأةشئاعنأانغلبو

تماقفءراصنألاونيرجاهملانمرفناهعموةسلاجيهو«ربربلانملجر

موقلالسنافءمهنوديربربللاهتحرطفءاهتداسونعةشئاع

نممهتطقتلافةشئاعمهيلإتلسرأف؛جرخمثهتجاحيفيربربلااتفتساف

متمقمکار:اهنعهللايضرةشئاعملتلاقفمهلكاؤاجف«مهرود

؟كلذملوءاباضغينع

انکربربلانمكءاجلجرلجأنمكيلعانبضغ:(مه)ضعبلاق

.كسفنىلعوانيلعهترثأف«هموقصقننوهيردزن

ايشلعومکيلعهنر:انعهللايضرةشئاعملتلاق
؟يربربلاانالففرعتأ:تلاق.ملسوهيلعهللاىلصهللالوسرمهي

معن:اولاق

ًاسولجملسوهيلعهللاىلصهللالوسروانأتنكةشئاعتلاق

لوسرهيلإرظنف«نينيعلارئاغهجولارفصميربربلاكلذانيلعلخدذإ
ينتقراف؟ةضرمتضرمأءكاهدام:هللاقفملسوهيلعهللاىلصهللا

.ربقنمترشنانإكةعاسلاينتئجوءنوللاحيحصمدلارهاظسمألاب

ىلصيبنلاهللاق.ديدشمهبتبللالوسراي:يربربلاهللاقف
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نمتفخ«سمألابىلعكرصبددرت:لاق؟كمهيذلاام«ملسوهيلعهللا
:ملسوهيلعهللاىلصيبنلاهللاق.هللانمةيايفتلزندقهنأكلذ

هيلعليربجلجأنمسمألابكيلعيرصبددرتامنإكلذكنزحيال

:تلق.ربربلابوهللاىوقتبكيصوأدمحماي:يللاقفينءاجءمالسلا

تلقف::يبنلالاق.كيلإراشأواذهموق:لاق.ربربلايأو«ليربجاي

دعبهنوددجیبوتومينأدعبءهللانيدنويحيموقلاق؟مهنأشامو:ليربحل

زاجحلابًاشنيهقلخنمقلخهللانيددمحماي:ليربجلاق.ىليذإ

رمثت|کرمٹیوولعیتحهئشنيوهيمنيمثءةفيعضةقلخ.ةنيدملابهلصاو
عقواذإءيشلاو.برغملابهللانيدسأرعقيامنِإو.عقيمث.ةرجشلا

.هسآردنعنمعفريامنوهلصأنمالو؛هطسونمعفري

موقهيلعمدقنيح هنعهللايضرباطخلانبرمعنأانغلبو

سوؤرلاوقلممهو«صاعلانبورمعهيلإمهلسرأ«ةتاول»ربربلانم
:هئاسلحرمعلاقفءةتاول«ربربلانماولاق؟متنأنممللاقفءاحللاو

:اولاق؟مجعلاوبرعلالئابقنمءيشيليبقلااذهفرعينممكنمله
مهيفيدنعنإ:يملسلاسادرمنبسابعلالاقف.ملعمهليبقبانلسيل

نمةدعسيقلناكو«سيقنبربربدلونمءالؤه.نينمؤملاريمأايلع

ءافيصينعي‹ةنوعرلاضعبهقلخيفوسيقنبملاسمهدحأ

تناکو«هدلووهلسناهبرثکف«يراربلاىلإجرخفمويتاذهتوخالتاقف

ناكوءهنعهللايضررمعمهيلإرظنف.اورثكيأءاوربربتلوقتبرعلا

نإمهمالكمجرتيانامجرتمهعملسرأو()رصاعلانبورمعهيلإمهدفوأ

ةاهدلاةساسلارابكدحأورصمحتاف.هللادبعوبأيمهسلالئاونبصاعلانبورمع(1)

نيطسلفءالويذلارمعنمزيفماشلايفشيجلاءارمأنمناك.ةيمالسإلاةلودلايف
.ه38ةنسيفهالويذلاةيواعمفصيفورمعفطصاةنتفلاتعفوالو.رصممث

؛نسحميهاربإنسحباتکعجار.ه43ةنسييئوتوةرجحلالبق50ةنسيفدلو

.اهيلإلاحأيتلاعجارملاو«صاعلانبورمعخیرات
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.احللاوسوؤرلاوقلحممكلام:رمعمحللاقفعيشنعرمعملأس
.مالسالايفًارعشلدبننأانببحأفرفكلاىلعتبنرعش:اولاقف

:لاق.ال:اولاق؟اہنونکستنئادممكلله:رمعمحللاق

قاوسأمكللهف:لاق.ال:اولاق؟اہنونصحتتنوصحمكلله

هللاقوهنعهللايضررمعیکبف.ال:اولاق.اهيفنوعيابتت

نعهتعمسثيدحيناكبأ:لاق؟نينمؤملاريمأايكيكبيامو:هؤاسلج

رظنو«نوملسملامزهنانيحءنينحموي؛ملسوهيلعهللاىلصهللالوسر
تاق؟رمعايكيكييام:لاقف«يكبأملسوهيلعهللاىلصهللالوسريل

رفكلاممأعامتجاونيملسملانمةباصعلاهذهةلقهللالوسراييناكبأ

هللانرمعايكنئبنأل:ملسوهيلعهللاىلصهللالوسرلاقف.مهيلع

مهبلذيومالسإلامهبهللازعيموق(ب)برغملانمًابابمالسإللحتفيس

نئادمملتسيلءاورصبأامىلعنوتومي«رئاصبوةيشخلهأءرفكلا
كلذلو.اهيفنوعيابتيقاوسأالواهبنونصحتينوصحالواهنونكسي
اموهيلعهللاىلصهللالوسرثيدحتركذثيحةعاسلاتیکب

نأهرمأوصاعلانبورمعىلإرمعمهدرف‹لئاضفلانممهيلعيلهركذ
لتقنيحصاعلانبورمععماوناكوءهركسعةمدقميفمهلعجي
.نافعنبنامثع

نعءرمعنعبرغملالهأنمةباصعيفثيدحلااذهناكالف
نآوءانتوعدلهُاونوکینُانوجر‹ملسوهيلعهللالصهللالوسر

بلاطنأنبيلعلاقںرکبيآةيرذنملجرنعانغلبدقو

منافهللابمکيصوأ‹ةنيدملالهُايو‹ةكملهُاي:(ص)

مهرکدنيذلامه‹هوعیضينأدعبنمهللانیدبمکنوتأیس
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هللايايفوسفهنيدنعمكنمدترينماونمانيذلااأاي:هباتکيفهللا

ليبسيفنودهاجينيرفاكلاىلعةزعأنينمؤملاىلعةلذأهنوبحيومهبحيموقب
نيذلامهو.ېءاشينمهینويهللالضفكلذمئالةمولنوفاحيالوهللا

.هللاةعاطفالخدحأبسحيفنورظنيال

ىلعبرعلانحتلتاقنامنإةنتفلاتعقونيحنمف:يركبلالاق

.هوميقيلهللانيدلعنولتاقيامنإفءربربلااماو.مهردلاورانيدلا

ماقاهجحةجحرخآنإ:”)دوعسمنباىلإثيدحلامفريوهولاق

«ربربلابوهللاىوقتبمكيصوأةنيدملاوةكملهأاي:لاقف.ابيطخ
:لوقيذإمكبهللالدبتسانيذلامهو«برغملانمهللانيدبمكنوتأيس
.مكلاثمأنونوكيالمثمكريغاموقلدبتسياولوتتناول

نمعوطأملتنكلمهتكردأولهديبدوعسمنباسفنيذلاو

.مہبایينعي«مهراثدنممبرقأومهئامإ

ناتباوذهلًايبصترصبأاهنإءاهنعهللاىضرةشئاعنعانغلبو
.ربربلانم:اولاق.معبسلانماذهليبقيأنم:تلاقفءةئيهولامجاذ

كولملانومجليوفيسلابنوبرضيو.«فيضلاںورقیربربلا:ةشئاعتلاق

.مجللاليخلاماج

نيقباسلانموةباحصلارباكأنمءنمحرلادبعوبأ.يلزلالفاغنبدوعسمنبهللادبع(2)

دعبيلوءهتاوزغيفورافسألايفهقيفرو(ص)هللالوسرنمابرقمناكمالسالاىلإ
نكيةديدعتامجرتهلوةريثكثيداحأهنعتيور.ةفوكلايفلالاتيبيبنلاةافو

سيمخلاخيرات؛(124/1)ءايلوألاةيلح؛(4955ت)ةباصإلايفاهضعبةعجارم
(257/2).
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:ملعلاةسمخلارفنلاركذىلإثيدحلاعجر

ةليبقرفاعمو(”)يرفاعملاحمسلانبىلعألادبعباطخلاوبأمهدحأ
‹ياردسلامصاعويسرافلامتسرنبنمحرلادبعوبنم

۱5
”يسرافلاكلماىرسکنبماربنبمتسرنبنمحولادبعرابخآ

يلتسهتیرذنأملعلايفهدنعمتسرهوباناکوقارعلانمهلصأناک

نمحرلادبعهنباهعموقارعلانماهجوتممتسرلبقأف.برغملاضرأ

ةمجرتيتأتس)باطخلاوبأ.ينميلايريمحلايرفاعملاحمسلانبىلعألادبعوه(3)
لهآنموكنحمعاجشركسعدئاقوبهذاىلعينيدميعز؛(هلءايركزيبأ
مثارسةوعدلابمايقللةديبعيأرمأىلعءانبمهسفنأىلعملعلاةلمحهالو.يأرلا

ىلعىلوتساوباطخلاوبأراثةوعدلاروهظبقعو.مهتكوشدتشتامدعبروهظلا

يفةيقيرفاقيرطهمامأحتفناو.ه141ةنسيفاهلهأنمةلفغىلعبرغلاسلبارط

نبنمحرلادبعلعجيتلاناوريقلاهلتنادةموجفرومزهامدعبو.ه141ةنس
اهيفهاجافةكرعميفباطخلاوبألتقدقو.اهيلعلماعءملعلاةلحدحأيمتسر
12نيبحوارتيهشيجددعناكو.ه144ةنسيئ«ترس»ينييسابعلاشيج

؛(316/5)لماكلا؛(123-132ص)يخامشلاريسيفهتريسعجار.لتاقمفلأ14و
نانحلاةآرم؛(82و70/1)نايبلا؛(955/1-57)اصقتسالا؛(112/6)ربعلا
؛(22/2-35)ىنيجردلاتاقبطيفًاضيأهبورحوباطخلايبأةعيابمليصافترظناو
۱.(49/1-54)خيراتلابكوميفةيضابالا

مجعم؛(303/2)برالاةياهنيفيريونلا؛(256/2)ربعلا.رفعينبرفاعمنععجار(4)
.(1115/3)برعلالئابقمجعم؛ةلاحكرمع؛(472/2)نادلبلا

مدقأوقدأنمةصاخةفصبنمحرلادبعنعو؛نيمتسرلانعءايركزيأةياورربتعت(5)

ناكءايركزابأنأانناهذأنعبيغيالأبجينحنو)انيلإتلصويلاتاياورلاقثوأو
نکیكلذعمو.(نمزلانمنرقنمبرقيامىوسهرصعنعهلصفيالايراتبتكي
=راهزألا؛(138ص)يخامشلاريس؛(5110ةمجرت)ةباصالابةياورلاهذهةنراقم
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هکردأاهتمًابیرقوأةكمبناكالف.اهنمبرغملاضرأىلإلصوتيلهجوزو
جاجحلاعمهماونمحرلادبعهنبایقتلاف.تامف‹همایأتضقنافهمامح

.ناوريقلالهأنمالجرنمحرلادبعمأتجوزتفبرغللهانم

الف.متسرنبنمحرلادبعاہًاشنوضرأاومدقىتحاهب۴

:هللاقفةوعدلالنملجرهيلإرظنأرقولاجرلاغلبمغلب
نبملسمةديبعيبأىلإدصقافءهبلطتكارأامابلاطتنكنإ

راسف.توجرامهدنعدجتنعهللايضر9٠ىميمتلاةميركيبأ
ءانركذيذلارفنلایقتلافءةديبعيأىلإمتسرنبنمحرلادبع

مهناهوربخأفءاولبقأنيأنمومحلاوحأنعمحلأسوةديبعوبأمهحفاصف

اوئكىوكلذىلإمهبا9ملعلاااودارأمهناو«برغملالهآنم

ًايفختسم هنعûيضرةديبعوبأخيشلاناکو.ةدعنينسهدنع

راصفءةلسلسهيفلعجوًابرسمهلخدأوةرصبلاءارمأضعبنمًافوختم

تاقبط؛(50/3)لماكلا؛(196/1)نايبلا؛(68ص)‹يركسبلا؛(84/2)ةيضايرلا=

ريغصلانبا(154/1نالسود.ط)نودلخنباخيرات(تسرهفلا)ينيجردلا
A.De(.ط) Motylinskiباتك‹يداربلا.)9-10ص)(Basset (R), les

sanctuaires de Djebel Nefousa, Journal Asiatique, 1899, T.1])فمتسرونب»:

.«يسرامجروحلةيمالسإلافراعملاةرئاد
لوصأذخأةيضابألاءاملعرابكنمهيقف‹يرصبلا(ةديبعوبأ)ةميركيبأنبملسموه(6)

بحاصلوقيو.روعأناكوءلاحرلاهيلإدشتًاعجرمراصوديزنبرباجنعبهذا

؛كلامنبسنأنع(عباتنععباتةياور)ًاضيأیورهنأحيحصلاعماجلاةيشاح

ملعتهنأيخامشلالوقيو.ةشئاعنعويردخلاديعسيبأو«سابعنباويبأو

بصقبهلفرتعادقو...هنارقأنيبعباصألابمهيلإراشي»نممحبصأواهملعومولعلا
ةثلاثلاةقبطلاءالعنمضهربتعييذلاينيجردلاهفصوو.«مولعلايفقبسلا

ييفوت.هبلغويلزتعملاءاطعنبلصاوججاحومالکلابًالاعناکهنأب(ه150-100)

؛(6ص)ةماعلاملس؛(83-88ص)يخامشلاريسيفهتريسعجار.145ةنسوحن

ينيجردلاتاقبط؛(32/6)نازيملاناسل؛(6-7ص)حيحصلامماجلاةيشاح
.(89/1-103)خيراتلابكوميفةيضابالا؛(246-238/2)
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.نوتكسيفةلسلسلاكرحًاصخشىأرىتمف«برسلاباببفافقلالمعي

.)مهمزعيفنوذخأيفءاهكرحفرصنااذإف

هنيبلعجيةديبعوبأناكوءنسلاثدحالًياباشنمحرلادبعناكو

هللاردقاممولعلانماوغلبالفءهلامجبمهلغشيلكلًارتسسانلانيبو

نأهيلإنبلطوةديبعابأزئاجعلاملك‹مهدالبىلإفارصتالااودارأومهل

نكوءهيلعنهلخدافءةديبعوبأنمباجأفءهنوعديفنمحرلادبعنميري

تلاقو.سمشلانيعيفهللاكراب:تلاقف«نهنمةدحاولاتعدفثالث

هللاكرابو:ةثلاثلاتلاقو.رحبلايفكراباككيفهللاكرابو:ةيناثلا

.حلملانمماعطلابيطميفكراباككيف

هوراشتساوةديبعابأاوملك‹مهدالبىلإريسملاىلعاومزعالفلاق

نماندجووءةوقبرغملايفانلتناكدقءانخيشاي:اولاقفمهنأشيف

:ةديبعوبأمللاقف؟یرتاموامالجرانسفنالعيلوتن‹ةقاطانسفنأ

لهايفناکنافىلإاوهجوت يفةيلوتلامكيلعهببجاممکتوعدله

يآنافءمكنمالجرمكسفنأىلعاولوفءلاجرلانمةدعلاوددعلا

هدنعنمجورخلادارأالف.هنعهللايضرباطخلايبأىلإراشأفهولتقاف

هلأسفءباكرلانمهلجرلعجومهتعداولوبوكرللخيشلاايهت
يوتسينألبق‹ماكحألالئاسمنمةلأسمةئامثالثنعراردنبليعامسا

.راردنباایًايضاقنوكتنأديرتأ:ةديبعوبأهللاقفقبادلانتمىلع
تقولاكلذيفهللاكمحريهبتيلتباناتيأرأ:راردنبليعامساهللاقف

ىلعةمامالااوضرعاولصوالفىلإاوهجوتمث؟كلذلبقمأ

سانلاةنامأيديبنإلاقو‹مهيلإ|رذتعافنبنمحرلادبع

. )16-13/3(
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هللايضر‹باطخلايآةيلوتاودارأو«هوکرتوهرذعاولبقو‹مهعئاضبو

.(ةمامأالا) هنع

٠حمسلانبلعألادعباطخلايآةمامإ

هنعهللایصر

ضرأنمهباحصأعمباطخلاوبأمدقالهنأانباحصأضعبركذ

‹خياشملانممهيفرظنلاهلنمنيملسملارومأبمتها«سلبارطىلإماشلا

يفسانلاورابحلادبعوثراحلالتتقاامدعبنيملسملانمةعامجعمتجاف

اولاطأورظنلااولاجأفءةمامالادقعنوركذيونوعمتجياوناكف

‹؛مهودعىلعةوقمحلتناكنإءمهرمأهنولوينميفمهنيبايفركفلا
‹؛سلبارطةنيدمءةنيدملايبرغدايصهللاقيعضوميفنوعمتجياوناكف
اودارأموقنيبضرأرمأيفنوعمتجيامنإمهنأمهسفنأىلعنورهظي

لجررمأىلعنوعمتجيامنإمهنإليقو.هونلعأوكلذاورهظأوءاهتمسق
ءعضواكلذيفاوعمتجااذإف.ةمامألامهدارمامنإوءاصتخاهتجوزو

هلةارادمهيلعنوملسيفءةنيدملالماعىلإاوهجوت.مهمالكنماوغرفو

ةعيابمىلعمهتملكتعمتجافءةمامألادقعىلعمہرقفتاتح

.هللاهحر«باطخلايأ

ادعوممهنيباولعجكلذىلعاوقفتاالمهنأانباحصأضعبركذو

نمبيتأيمهنمدحاولكنأىلعاوقفتافتايصلابهيفنوعمتجيًامولعمًاموي
يفقوردلانولعبجيوءحالسلاب«سانلانمهعبتنموءلاجرلانمهفلخ

.نبتلاباهنوشحيو«زئارغلا

ىلعردقيالنموةنيدملالهأنمنيملسملاخئاشمنيبومهنيبناكو

(و)مهتعامجبةنيدملااولخداهوأراذإفمالعمهعمضوہنلا

يفباطخلاوبأ(وه)مامإلانأمهوربخأو.اهورهظيوحالسلااورهشينأ
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ريربلامهخويشنمنيملسملاةماعبهيفاوعمتجادعوملاباوناكالف.رسلا

.لئابقلاءانبأنممهريغوءةشيرجوةراوهوةسوفننم«مهريغو

:اولاقوءاوجرخنيحباطخلاابأاوجرخأدقواوفاوتالف

.نامزذنمهيفيذلارمألااذهيفهنوعوهللاةكربىلعانعمضما
صلفاغوهو.هنودیریامرديوباطخلاوبأمهعمجرخفلاق

انيأرعمتجادقسيلا:لاقومهملكتمملكتدايصىلإاولصوالف«مهدارم

مېنمتماقفلاق.ًاذإمكرمأاومتأف:لاق.يلب:اولاق؟هومتملعدقامىلع

طسبا:باطخلابألاولاقفاوعجرمثايفاوملکتفةيحانةفئاط

محللاقف.هلوسرةنسوهللاباتكباننيبمكحتنأىلعكعيابنلكدي
دبال:هلاولاقف.مكيلإتجرخأاذهسيلو‹ينومتلفغتسا:باطخلاوبأ

.نيملسملارومأيفلوخدلانمكل

ىلعالإمكتنامألبقأال:مللاقحلاومنمةقيقحلایأرالف

ثراحلاةلأسميركسعفاوركذتاال0يطرشا:لاقف

.هفرفو

تلصتا(رابحلادبعوثراحلاةلأسمنأانباحصأضعبثدحدقو
؛كلذنمدشأبرغملايفوءةقرفوفالتخااهيفمهنيبقرشملاضرأىلإ
نارمأیهللاهمر«بجاحدودوموأوملسمةديبعوبآمهيلإبتكىتح
فالتخالاعطقينأةديبعوبأدارأف.امهركذنعفكلابنيملسملاةعامج
.كلذةتامإبنيملسملاةعامجنم

ريسيفنيصخشلانيذهرودبلصتقلاثادحألانعىرخأليصافتعجار)8(
.(125-126ص)يخامشلا
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فاےفهللاحبةماقأالالعهوعیابوءانيلعكلذكل:هلاولاقف

ةنسسأرىلعتناك«باطخلايبأةيالونأانباحصأضعبركذو

لماعابو«سلبارطةنيدملوخدىلعمهيأرعمتجامث
اودمعمهنإمث.سابعلانبهللادبعنبيلعنبدمحمنبروصنملارفعجيأل

هاوفأاولعجوءةقفرلاةئيهيفققلاوجيفاهولمحفءحالسعملاجرىلإ
نيلجرلمجلکعماولعجوءلفسأنملخاديفةطوبرمقلاوجلا
.حالسلاب

جرخوقلاوحجلااوحتفءدحأمهعينصبنطفيملوةنيدملااوطسوتالو
ةعاطالإةعاطالىشالإمكحال:اولاقف«مهيديأنمحالسلاولاجرلا

‹كلذباطخلاوبمهيلعںيأوءهولتقيللماعلاوحنىلإاودصقو

.نامألابمهيلعانلخدامنإ:مشلاقو

هذه:اولاقءحالسلااورهشأدقوءمهيلإةنيدملالهأرظنالف

دارأنمف.مكيلعسأبالردغبكلذسيل:نوملسلامحلاقو.ةردغ

ةنيدملابةماقالايفلماعلاباطخلاوبأريخف.هلزنميفمقيلفةيفاعلامكنم

ضرأىلإجورخلالماعلاراتخاف.نامالابجرخلاوةلامعلانمعلخنيو

نسحأوءهنمذخأفلالاتيبحتافمباطخلايبأىلإعفدفءقرشلا

.همايأوهماكحأيفةريسلاباطخلاوبأ

نبعبرأسارلعيلودف٩نيسعبرأباطخلايأةيالوتناکو

.ةنسةئامو
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مامالاىلإةقاطبتبتكناوريقلاءاسننمةأرمانأانغلبو

:تلاقف‹ةموجفروروجهيلإوکشتنعهللايصر‹باطخلايآ

اهترفحةرفحيفالإاهزرحأماتنبيلنإف«نينمؤملاريمأايدعبامأ»

.«اهودسفينأةيموجفرولانماهيلعةفاغيريرستحت

مامالاىلإةقاطبلاتلصوالف‹ناوريقلاةالوهموجفروتناكو

يکيپراصواہاتکًارقوءاضوتيوموهتفداصنعهللايضرا‹باطخلايبا

افشرويخهيلعقوهللادمحفايطخربالعضوم

دحسلملانمباطخلاوبآجرخوءبرحللدادعتسالابهتعررمأوداها

!هللالإمكحال:لاقوهدمغرسکوهفيسلس‹هبابلإلصوالف

.هنيدلوهللًابضغوداهجلايفنيملسمللًابيغرت

يهوةأرماناوريقلانماوجرخأةموجفرونأرخاقیرطنمانغلبو

.هركسعنمنيملسملارشاعمينوثيغأ:لوقتوحيصت

ايضرباطخلاابا.اهععقديًادحادينملو  هنعهللا

!هاتخأابكيبلاابيعباطخلاوبا

:ريفنلابهيدانم هنعهللايضرباطخلاوبأرمأكلذدنعف

.ةموجفرواهملظناوريقلالهأنمةأرمانُانباحصأضعبرکدو

.اهتوصفهللادمف!ينثغأ:تاطخلااپاي:ناوريقلانمتحاصو

احملاقف.سلبارطةنيدمنمهلعهللايضرباطخلاوبأاهعمسو

!ءاتخأابكيبلاه

هيلإعمتجاىتح.ةنيدملافرطىلعركسعف.رفنلابرمأكلذدنعف
.ةريثكعومجهباحصأنم



ةلحقةنسيفاوجرخف.هنعهللايضر.متسرنبنمحرلادبعهعبتو

لزناولزناذإف.دارجلاباهيفهللامهرمأف.بدجوعوجوطحقتاذ

«یدانف.هیدانمرمأجرخام.هنعهللايضر.باطخلاابأنأانغلبو

تناکنمو.مجريلف.دحاو(بأ)وأناریبكناوبأهلناکنم!سانلاایا

.راغصسورغهلتناکنمو.عجريلف.اہبدهعلابيرقسورعهل
تعجر.ليللامهنجالف.ليلبعجريلف.عوجرلامكنمدارأنمو.عجريلف
.هرکسعنمةفئاط

.اوعجردقسانلارثآدجوفهاروعطقتاليخراةادغلابناکالف

ليللامہنجالف.ليللابالإاوعجريالنُمهرمأو.یدانف.هیدانمرمآف

لفلافهیدانم۳7.عجردفهركسعصعب

فةبغرهلنميقبوء؛عوجرلادارأنمنممجر‹ليللامہنج

فلحخعطقي(نأ)هلعهللايضربوبرمأف‹فالاهنسمهددعو

دعبدحأعجريملف«اوعطقفلمدحأمجرناکنإملعيل«ركسعلا

.ثالث

انتوزغيفتامنملنماضانأ:هنعهللايضرءباطخلاوبألاقو

:لاصخثالثىدحإهعمتناكنمالإءةنحلاهذه

.جرحڅاہنمهلوضرأهديفتناكنم‹ةثلاغلاو«مارح
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تسيلانادهشتسیلوهنمًاربیلفمارحشارفىلعناکنمامأ
هدييئتناكاذإءهريغضرأكلمنمامأو.هللاىلإبوتيوهتأرماب

دفيلفءاهلحريغنمًاسفنلتقنمامأو.اھکرتىلعدهشتسیلواهنماربتيلف

هيلإماقفهللاليبسيفهسفنعفديلفمهدجيملنإف‹ليتقلاءايلوألهسفن

نميفتنينأمامالاهرمأفريمأاييفتعمتجادق:لاقفلجر

نِإفءليتقلاءايلوألديقيوةبوصغملاضرألانمًاربتيومارحلاشارفلا

.هللاليبسيلهسفنعفديلف«مهدجي|

«سباقهنيدملعزاجنعهللايصر‹باطخلاايأنأانغلبو

.لماعةنيدملاىلعلعجفءةعاطلابهلاونعذأواوفعضىتحاهلهأرصاحف

.هللاءاشامراصحلادشأبمهرصاح

رایخنمناکوءاديدشاضرمصرميتاردسلاصاعنإمت

لهأىلعةكوشدشأوءملعللةلمحلاةسمخلادحأوهوركسعلا

لهأثعبفءةاثقىهتشاهنأوهضرمبناوريقلالهأعمسفءناوريقلا

الإاهعيبيالنآهورمأوهافاہنماومسف‹ءاثقلاعيباعايبالجرناوريقلا

ركسعلاىلإلصونأىلإءاثقلانمهعمابعايبلاىضمفلاق

مسلاهعطقفءاهلكأفاهبهوتأوةمومسملاةاثقلاهباحصأمصاعلىرتشاو

حاصفهللاهمحرمصاعدهشتسافمفاهعابنيحعايبلابرهوتامف

تام:(مهدحأ)لاقمث.مسلابليتقلايتاردسلامصاعنيأ:ةنيدملالهأ

!ربرپايمكمصاع
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اغلبم”)مصاعتومهيفغلبوهوعدخمهنأباطخلاوبأملعف
.اولعفاکمهعداخنسفءانوردغوانوعدخمهنإ:هباحصاللاقفءًيظع
اولخيومهتحلسأاوذخأينأركسعلالهأرمأفهيلعهللاةحرمهعداخف

حبصأف‹نيمزهنمهبشقيرطلااوذخأيوءليللاتحتاوجرغيو«مهتيبخأ

.اليلمحلاومزهنامهنأناوريقلالهأنظفايلاخباطخلايبأركسع

ہهرثالعمهقيرطىفاوذخأف.ربربلاتمزهنا:اولاقف

ءاروداوىلإنمهعمنميفهيلعهللاةحر ‹باطخاوبأىضمو

بلطيفةنيدملالهأذخأفهليخوهلجربهيفنمكوصحف
مهودجومهوقحل|لفهباحصأوهنعهللايشرباطخلايبأ

مهعبتف«مهومزهف«مههوجويفهعمنميفباطخلاوبأىأرتف«نيركسعم
ةنيدملاتلصحف.مهعمةنيدملااولخدىتحمهنولتقيهباحصأوباطخلاوبأ

.خيراتلانمةئامونيعبرأوىدحإةنسيفكلذويبأل

نبنمحرلادبعاهيلعلمعتسا‹ةنيدملاىلعباطخلاوبآیلوتساالف
_.متسر

ًاعرزاودسفيالأهباحصأرمأدقةنيدملاهراصحيفباطخلاوبأناكو

.مهعررنم

هلًانباثعبناوريقلاخويشنمًاخيشنأانباحصأضعبثدحو

:لاقفنعهللايضراباطخلايآرکسعخانمبرقيتناكةعرزمداتري

امعجرفایشاهيفاودسفي1تناكاکاهدجوفةعرزاىلإمالغلا

نمو.هنعهللايضرباطخلايبألدعنمسانلابجعتفءهربخأفهيبأىلإ

ىنيجردلاتاقبطو؛(8-129صىخامشلاريس‹يقاردسلامصاعةافونعنراق)9(

.(77صقيلعت؛(21ص)ةسوفنخويشةيمست؛(29-28/1)
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نيدبمکنیدنوهبشتامنإ:هترضحبناكنلخيشلالاقو

.هلضفوهلدعيباطخلايبألثمنيأو‹باطخلايبا

ىلعاهلهأهللامزهنيحناوريقلاةنيدمنماتجرخنيتأرمانأانغلبو
فوقرمناكمہبایٹيفنيلمزمىلتقلاىلإاہنمةدحاوترظنف«باطخلايبأدي

‹ةنيدملالهأباطخلاوبأرمأف.اذهانمويىلإةداقرعضوملاكلذيمسف

‹ىلتقلاباطخلاوبأدقفتف‹مهونفديلمهالتقىلإاوجرخينأ‹مهمزهذإ

ذخأنم:هركسعيفيدانيًايدانمباطخلاوبأرمأفهًابولسمًليتقدجوف

هللاهحضفينأاعدهنمباطخلاوبأسيأالف.هدریلفائيشیلتقلانممكنم

اورجيواوبكرينأهباحصأباطخلاوبأرمأفنيعأىلعهرهظيو

لهایرجأفءهتاردسنملجررکسعلالهأنمناكو.هيدينيبمطويخ

.مهعمىرجأف‹محويخركسعلا

جرستعحتةيرافسةاسكتجرخوعفوفرسمازحعطقنافلاق

نبوزغنامنإلاقوهدحفماماهذخأفريرحةبجمهضعبلاقو.هسرف

.یزغی

مهينسحأ‹مهمزهنيح؛هنعهللايضرباطخلاابأنأانغلبو

لجرلاقفىلعرالوريدموعالهباحصأرمقرسا

٠AAI:اطاوأاقف
اذإىتحاهتخأتنعلةمأتلخدالكول:ىلاعتهللالاقاکنوکنفمنهج

اباذعمہتافانولضأءالؤھاترمهالوألمهارخأتلاقاعماهيف

104انلانمًافعض

لماكلا‹(61/1-71)نايبلا؛(190/4)ربعلا‹؛ثادحألاهذهنعنراف)10(
(317-311/5)›(386-385/2).
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ىلعلمعتسادقوسلبارطةنيدمىلإهجوتباطخلاابأنإمث

اهالاواملعالوو هنعهللايضرمنبنمجرلادبعاورق

.ةبيقعنبهللادبع

هعملعفاًابضغمهجوتبوثلاةقرسنمدودحملالجرلانُ

)11(روصنملارفعجابأديريدادغبىلإادصاقضرأىللإباطخلاوب

(االخ)هلنذؤيالةنسايابىلعفقوتادغبىلإلصواملف
.فارصنالابالولوخدلاب

هيلعلخدوءروصتملارفعجوبأهلنذأءلوحلاسأردنعناكملف
ىلإًاركسعيعمذفنتنأيتجاحهللاقفهتجاحنعهلأسفعمالخو

ذفناف«برغملاضرأىلإريسمللدادعتسالابرفعجوبأرمأف«برغملاةيحان
.يعازخلاثعشألانبدمحمهيلعلعجو«برغملاةيحانىلإًاشيج

يفدلونييسابعلاءافلخلا(سابعلاوبأ)يناث.سابعلانبيلعنبدمحمنبهللادبع(11)

هتیاعربرفعجوبأفرع.ًاعیمجنييسابعلاءافلخلادلاووهو.ه95ةنسيفةميمحلا

دادغبةنيدمءانبهراثانمو.بدألاوهقفلابًافراعهسفنوهناكو.ةفسلفلاومولعلل

ىلاةيمشاحلانعًاضوعةفالخلاةمصاعاهلعجو.ه145ةنسيفاهطيطختبرمأىلا
يفهتريسعجار.ه158ةنسءةكميضارأيفرفعجوبأتامدقوحافلااهانب
بهذلاجورم؛(100/3)يوقعيلا؛(324/2)سيمخلاخيرات؛(90/6)خيراتلاوءدبلا
.(292/9-322)يربطلا؛(6/6و172/5)لماكلا؛(194-180/2)
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(1)ثعشألانيارس

ةيفيرفإىلإ

‹مهضعبلاقوفلنوسمركسعلاةدعنأانباحصأضعبرکدذو

ثعشألانبانودالجرركسعلانمةفئاطىلعلعجوالأنوعبسلب
ىلإًادصاققرشملانمثعشألانباهجوتف.ثعشألانباعيطينأهرمأو

.باطخلايأ

ركسعىلإهنويعلسرأرصمنمهركسعهنعلصفالف
ىلإفلتختنويعلاتراصفءةنويعباطخلاوبأثعبويأ

ركسعنمثعشألانبانويع(داع)دقف.|هيفثدحاملكبنيقيرفلا

؟رسفنمالمجن:اولاقوباطخلايبأرابخأنعملاسف؛باطخلايبأ

نونمتي«راہنلابًابارسأليللابًانابهرانيأر:اولاقف.اولمجالب:مهلاقف
‹هومجرلمهبحاصىزول.بيبطلاءاقلضيرملاىنمتياكءكءاقل

دقو.رفعجيبأةفالخيفداوقلارابكدحأناك.يعازخلاةبقعنبثعشألانبدمحم(1)

ةروثةيادبيفيلجعلاصوحألايبأشيجةميزهبقعبرغملاىلإةفيلخلاههجو
ةيقيرفايفرمألاهلرقتساو146٠ةنسيفناوريقلاثعشألانبالخددقو.باطخلايب

ةنسيفهوجرخأوشيجلاداوقنمةعامجسأرىلعنالجعنبىسيعهيلعراثىتح
‹ةاضقلاوةالولايفهتريسعجار.ه148ةنسمورلادالبوزغيفتامدقو.ه8

ةرهازلاموجنلا؛(241ص)ةرهمجلا؛(78/1)يبهذللمالسألالود؛(108ص)

.(318و317/5)لماكلا؛(346/1)

 



نوقزريلامتيبملتسيل«مهجاتننممهليخو.هوعطقلقرسولو

.مهدیبسکنممهشاعمامنإو«هنم

همحر‹هباحصأوباطخلايأرابخأنمثعشألانبالاوفصوالف

ةعاطلابهلرومأملالماعلاراشتساكلذنماوفصوام مهيلعهللا

قارتفانمفوغختكلذثعشألانباىأرالو.كلذهليبأفءعوجرلاب

‹نيرفاسملاةئيهمهاطعأف‹«ركسعنملاجرلاىلإدمعءةملكلا

نماوءاجمهنأكواولبقأ«ىحضلاناوأناكاذإفركسعلانعاوحنتينأ

ءاولبقأءركسعلاىلإلابقالابهيفمهرمأيذلاتقولاناكالف

ثعشألانبدمحممهباوتأوءركسعلايحاونلکنمسانلامهردتباف

رهظأوءعوجرلابسانلارمأوثعشألانباهأرقفاباتكهلاوطعأويعازخلا

هيلإجوحأنحنامانضرأبرهظدقهنالوقيو«كلذبهرمأيرفعجابأنأمحل
.هيفمتنأامن(ركسعلا)

ثعشألانباهارلف.عوجرلاهبحاصهرکوثعشألانباعجرف

رمأرفعجابأنأسانلاىلإليخفلتقفهبرمأفلسرأكلذك

.نيركسعلاهسفنىلإمضف

برقوءهريسميفًاطابتوقرشملاىلإًاعجارركثعشألانبانامث

نبالحترااذإف.نيقيرفلاالك(ل)رابخألابفلتختنويعلاولحارللا
.لزنراهنلافصتنااذإفلوأنم(لحترا)راهنلالوأنمثعشألا

نبااوأرالك.ءباطخلايبأليتلانويعلاو«لحتراةادغلابناكاذإف

‹ةلحرملحترالک‹ثعشألا.نباو.ةلحرممہمةفئاطتعحر‹ثعشألا

ںويعنم*هرکسعييقبناکنانمرثألاحطقتاليخرم
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هربتثعشألانباركسعنمهيلإباطخلايبأنويعتلصوالف

هردتباءافلأنيعبسنمبيرقباطخلانباىلععمتجادقوءهعوجرب

.داصحلانامزيفكلذو«مہنطاومومزانمیلعوجرلابسانلا

‹؛عادخوركمباحصأبرعلانإءموقاي«باطخلاوبأمللاقف

نذأفةماعلاهتبلغف«موقلاعوجرباونقيتستىتحنعاوقرتفتالف

نعاوقرفتفءهنطووهلزنمىلإلكراسففلاهحرمحل

عمثعشألانبانويع(نمىأرمىلع)كلذلكوءباطخلايبأ
ىلإربسلانويعلاتعرسأءهعومجوهدونجتقرفتالف‹باطخلايأ

ًاعجارثعشألانباركفيبأنعركسعلایارتفابهنوربحممهبحاص

زیحهرکاسعتیشغیتحباطخاوبأمهبرعشيملفايطلحارملايوطي

.ةنيدمىلإباطخلايبأعوجردعب«سلبارط

دعقأنأينعسيالويميرحيشغدقودعلانإلاقف

ردغوركمباحصأبرعلانا:مكللوقأاماذهف«يتيعرنععفادأالو
.رکنوعادخو

مهرفنتسياهيلويتلانادلبلايفهلسرباطخلاوبأقرففلاق

هدمتسيوهرفنتسيمتسرنبنمحرلادبعىلإلسرأو‹مهدمتسيو
.ەدشحتسيو

ةماقالابمهضعبهيلعراشأو«جورخلابهباحصأباطخاويأرمأف

دعبماقماينعسياللاقومهيلعأفهلامعنمهدادمإهیتأيیتح

.للابقحلاوأ«مهملظدرأنأالإيتيعرويميرحمحلوخد
برقبناکنموهياحصأنمرضحنميباطخلاوبأجرخفلاق

ثعشألانبدمحمدیریءربربلارئاسوةشيرجوةراوهوةسوفننمةنيدملا

اے‹ماياةينامثةريسمةنيدملانواہنیبناکوهيقلف‹يعازخلا

.ملعأهللاو«ليق



وباطخللايآلتقم

لابقإبعمسالباطخلاابأنأانباحصأنمدحاوريغثدح

ىلإربسلاذغافهربربلانمهعمجرخنمیف.جرخءهيلإثعشألانبا

.هيلعلزنوءاملاىلإهقبسدقوباطخلاوبأهدجوفءثعشألانبا

هعمنموباطخلاوبألزننإ‹تباحصألثعشألانبالاف

؛ءيشلعمفنوردقتالمكنإفمهعرکاوقسواوحارتساف

نيقيرفلا(نيبةكرعملا)تأدبدقومهتممهيلعردقأمتنأفالإو
ايفءمايأةعبرأةريسمىلعسلبارطةنيدمبرقباغروتهللاقيعضومب
.ملعأهللاو٠ليف

ليبسيفداهجلاومهئاقلىلإمهسوفنتقات‹باطخلاوبأمهلصوالف

ثعشألانباوةلقيفباطخلاوبآو«مهرئاصبىلعسانلاوللا

لاتقمہنیبناکو«باطخلايُباحصأيفلتقلاعرسأفيفهباحصأو

.ناطيحلاك"”Çنيفصلايفلاجرلاراصفديدش

ىتحنمهعمنمةلقبفلاهحر«باطخلاوبأحربيملو

.ةاورلاضعبركذميفًافلأرشعةعبرأهعمدهشتسا(دق)و.اودهشتسا

.دهنت:اهلكشةموهفمريغةملكلصألايف(1)
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تعماستفءريسيلالإهرکسعنمتلفیلوافلارشعنورخارکذو

.ةيلاعلاعالقلاوةعينلانوصحلاىلإاواولابحجلاىلإاوبرهفءهلتقمبهتيعر

باطخلايبأمامإلالسرتلصوال«متسرنبنمحرلادبعنأانغلبو
نمهعمنموباطخلايبألتقم(ربخ)هكردأفيبسلاعرسأ«هرفنتسيهيلإ

لخدیحايفختسمرمو«هرکاسعتقفرتفافسباقةنيدمج‹نملسملا

.ناوريقلا

نمهعمنموباطخلايبأباصمببيبحنبنمحرلادبععمسالف
نبنمحرلادبعبلطوءناوريقلاةنيدميفراثهركاسعقارتفاب«نيملسللا

نعفشکتيوهرابخأنعثحبيلازامفهيلعردقيملوملف«متسر
باحصأنمةنيدملالهأنملجرردتبافهبرفظیحهراثا

االاقفءهیفعفشفيآنبنمحرلادبعىلإمتسرنبنمحرلادبع
.ةحاحكيلإيلرمألا

نمحرلادبعلإءةيضقماهلككجئاوحءبيبحنباهللاقف

.بيبحنباهلهکرتفلاق

رومأبیبحنبنمحرلادبعاولوتال‹نيملسلملارشعماي:لاق‹نيملسملا

.بيبحنباهيلعاهدقحفمدينبةرشبهيلعنأالإسيلبإهنإف«؛نيملسللا

هيلعلعجء”متسرنبادونجوباطخلايبأدونجتقرتفااملف
.يورقلاهيفعفشىتح«بلطلابيبحنبا

.كلذلو:ةدئازةملكلصألايف(2)
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متسرنبنمحرلادبعجورخ
ناوريقلانم

ءهنباووهءناوريقلانمجرخمتسرنبنمحرلادبعنأانغلبو
«برغملاضرأىلإاوهجوتف«نييفختسمنيفئاخءمدبعوباهولادبع
نأةفاخم«هونفدوقيرطلاضعببمملتامفءدحاوسرفلِإمهعمنكيملو

تومبملعنإ؛مهبلطيفدهتجيومهعبتينممهيفعمطيفمهرثأصتقي
.سرفلاعضوللاكلذيمسف

ةراتهنباوةراتهدبعهلمحيراصفءنمحرلادبعخيشلاةوقتفعضدقو

ءودعلاانكردأنإباهولادبعهللاقكدبعلاهلمحاذإف.(ىرخأ)

دبعلاايعأاذإف.اهوحنوأةئامسخنودلإاونوكيملاذإيبأنعضتالف

.كلذلثمدبعلاهللاقف«باهولادبعهلمح

.هيلإًاجتلاوهدصقونمحرلادبع

نأهثدحنمعفلخينبناميلسءعيبرلاوبأثدحو

سانلاعامتجاونمحرلادبعربخبثعشألانباعماستو.سلبارطنم

فوسهللاقيمينملبجيفهنأربخأفهبلطيفادجملبقأ(ف)يلع
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ىلعقدحأومتسرنبنمحرلادبعرصاحوءهلصوىتحهدصقفءججأ
نمهعمنمونمحرلادبعمهئجافينأةفاغءمايإهراصحيفهركسع
ركسعمخوفتحتماقملالاطأف.ليلبمهيلعقرطيونيملسلا

ثعشألانباعمجوربثكرشبمہنمتامف‹يردجلاهيفعقووثعشألانبا

ججأفوسهللاقيعينملبجيفموقلاءالؤهنإمحللاقوهباحصأ
؟نورتاذام؛ججدموأعرادالإهلخديال

لاحترالابنورخأهيلعراشأوةماقإلابمهضعبهيلعراشأف

ةنيدمىلإلحترافءلاحترالابهيلعاوراشأنيذلايأربذخأفمنع

نصحتواهلخدوءهباحصأونمحرلادبع(كاردإ)نمسيأدقوءناوريقلا
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ءاضرأوهنعهللایصر

بيبلنبابوقعيمتاحابأنأانباحصأنمدحاوريغثدحو

ٹکموءةئامونيعبرأوسمخةنسبجريفسلبارطةنيدميلو
لسريناکو‹قحلابلطو؛عافدلاةيالوءهتيالوتناكوعبرأاهيف

ىلوتينألبقءمتسرنبنمحرلادبعمامإللتاقدصلانمعمجاب
.روهظلاةيالونمحرلادبع

باحصأةيقبنمنيملسملانمةعامجنأمتاحيبأةيالوببسو
ناکو.باطخلايبأدعبةوقسلبارطزيحنممهسفنأنماوسنأانباطخلايأ

ةأرمارمأىلععامتجالانوديريمهنأمهسفنأنعاورهظأقةدعمحل

عامتجالااورهظأفءاهيلإهتريستءاسءوسلجراهجوزناكوءةملسم

نمريبکعمجسرىلعراث«يضابالامتاحوبأىالولابيدنكلابيبحنببوقعي(1)

«؛سلبارطدنعءةيقيرفاريمأ«صفحنبرمعشويجمزهو.ه151ةنسيفربربلا
لبجاذختمدالبلايلتقيووزغيلظوءلتقىتحرمعلتاقفءناوريقلارصاحو
هلاجرددعغلبيشیجسأرىلعمتاحنبديزيةفيلخلاهيلإريسىتحءةدعاقةسوفن

نماريثکفيضتءايركزيبأةياورو.ه155ةنسيفمتاحوبأتام.لتاقمفلأنيتس
55/1)بذعلالممنلانراقهذهنعةفورعملاتامولعملاىلإليصافتلا

.(اهيليامو
.يزوزلملاديبل:لصألايف(2)
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لعفاہکءرفعجيألماعوسلبارطدنجىلعجورخلانوديريمهواهنأشل

‹ةنيدملالماعمهعامتجابعمسف«هولویحةرملوأباطخلايباباحصأ

.الماعاهيلعلعجو«سرافةئامسمخمهيلإجرخأف«سلبارطةنيدم

ريمألةعاطلااوبيجأءاهلماعمللاق‹ليخلاكلتمهتلصوالف

‹بتاطخلانبرمعلنونعي‹نيمؤللارمألةعاطلاانبجأاولاقف.نينمؤملا

.رفعجابألماعلادیریوءهنعهللایضر

هوربخأف«سلبارطةنيدمبدنجلالماعىلإليخلاتعجرفلاق
.مهتمكلذهعنقيملفنيتمؤملاريمألةعاطلااوباجأدقموقلانأريخ

‹كلتمهتليلاوعمتجانيملسملارايخنمهيلإرظنينمعيمجنامث

.مهتليلنمهلاهودقعف‹عافدلاةيالومتاحيألةيالولادفعىلعاوقفتاف

الفءةميظعليخبوهفيسبدنجلالماعمهيلإجرخءاوحبصأالف
ةعاطلا:انىجأءاولاق.نيتمؤللاربمألةعاطلااوبيجأمطلاقمهاتأ

هلاولاقف.رفعجيبأنينمؤملاريمألةعاطلااوبيجأمحللاق.نينمؤللا

رفعجوبأناكوءرفعجابأنونعي«كعمرفاكيبأىلعوهللاةنعلكيلع

ايامزجلاتقلا'مهسادنحلا|لماعنا۳.قيناودلايبابببقلي

يباعماوناکنيذلامهوربربلانم ةنيدمیح(اوراسو)‹باطخاي۳1

.ًاريثكارشبمهنماولتقو«سلبارط

ماوعنمهعمناکودعلاهديلعهللامزهLlمتاحابانأانغلىو

نيملسملارمألاوملسمېغأريغ‹نيدلارومأيفزظنلادوعيملنمربربلا

اوعزتناواهوذخأفء‹نيلوتقملابالساىلإاودمعو

ِ ةريسنمسيل:مهلاقفكلذمهلعفبهللاتاذيمتاحوبأبضغف
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‹مهتنؤمهللاینکوءديحوتلالهأنممهماىغبنماولتقاذإ‹نيملسللا

.مهبایثاوعزتنينأالو؛مهحيرجىلع)اوزهجيوأمزهنانماوبلطينأ
ىلإاوعجرانيملسملاهللاىفكواذإ۳لاقينکلو

مهتعتمأنممتذخأاماودرتملنإ.نآلاواوذخومهوتفداومکالتق

.مكيلإاهنمتئربومكتيالوتكرتومكرومأتلزتعادقف

.نيلوتقملابالسأاودروهوعاطأهتمكلذاوعمسالف

‹عم‹سلبارطهنيدمهللاهمر‹متاحوبأامویلخددقو

.ةيقيرفاىلإجورخابىدانمثهللاءاشامماقاف

ضعببمتاحوبأمهاقلتفءةيقيرفانمشيجهيلإجرخهنأانغلبو
عبتيالأرمأوءةريسلامهيفنسحأفءفللامهمزهفءقيرطلا

.مهنمنيلوتقملابالسأذخؤتالو«مهحيرجىلع()زهجيالو«مهربدم
‹ناوريقلاةنيدممدقالف.هيلعمهاهنوكلذيفسانلاىلإمدقتدقو

اونعذأف«مهيديأبهيلإاوقلأفراصحلااهلهأىلعلاطوءةنساهلهأرصاح
راديفزجحناوزاحناهنإف)ثعشألانبانمناكامالإقعاطلابهل
هرصاحفءقرشملاضرأنممهبمدقنيذلاهباحصأةيقبيفةرامإلا

ةيقبنماهبنممتاحوبأىلجأفءةنيدملاهلوخددعبىرخأةنسمتاحوبأ
اهيلعنولمحيةبشخوةبرقمهتمةسمخلكلىطعافءثعشألانبادنج

.اوريجيالو:لصألايف(3)

.زابيالو:لصألايف(4)

نبرمعوهمتاحوبأهرصاحيذلانأنمقباسلاشمالايفهانركذامباوصلا(5)

اكتامدقفنباامأو.ه154ةنسيفمتاحيبأراوثهلتقيذلاصفح

‹؛ثادحألاهذهنعليصافتلانمديزملاديرينلو.ه148ةنسيفهاندروأنأقبس

؛(58/1)اصقتسالا؛(192/4)ربعلا؛(76/1)نايبلا؛(598/5-600)لماكلاةعجارم

.(186-188ص)ايبيليفيبرعلاحتفلاخيرات؛(2-13ص)يخامشلاريس
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نمدحاولکلىطعأو«محلاعنهبنوحلصيًارجنحخمهاطعأو«مهتبرق
ىلإاوفرصناوىراسألاكئلوأقرفتف‹مهدازلزبخنمافيغرةسمخلا

.قرشللا

ءاجيذلاةقرسلانمدودحملايتاردسلانأانباحصأضعبركذو

رفظنيحلعفامىلعمدن«رفعجيبأدنعنمقرشملاضرأنمركسعلاب
ةيقبىلإدمع(ف)ءمهيداعأيديأبمهدابأف«مهودعهبهذملهأوهناوخإب
مهدرينأديريهنأملرهظأف«قرشملاضرأديريمهعمجرخفءىراسألا

نکيملًاقيرطمهبذخأومهبىمعاف«مهينطاومىلإمهلصويومهلزانمىلإ
.ناکكلذيأملعأهللاو.ةرثكيفمهو«؛مهرخانعمهکلهتسافیامهب
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رکذ
(1) TF

ةنيدمنمجرخفقرشملانمتلبقأعلاوطبعمسمتاحابأنأانغلبو

مايأةينامثهريسمىعوهوهللاقيحصومهاقلتف‹سلبارط

ءاديدشًلاتقاولتتقافوقالمتاحوبأمهلصوالف«سلبارطةنيدمنم
.ًافلأرشعةتسمہنملتقف‹مهفاتكأمهحنموودعلاهلهللامزهف

لاقفةوعدلالهأنملجرىلإرظنرضحلالهانمالجرنأانغلبو

ترسنعةلحرمبيوناسحرصقنعةلحرمبدعبيهنالاقوسادمغميركبلاركذ(1)

شادغمرصقمسابيسيردالاهركذييذلاوهكشنودب‹ناكملااذهو.(7ص)

نأودبالفيرحتلااذهو.فصنوىرجمبترسنعدعبيهنالوقيوص)
رصمحوتفيفةمجعملانيشلافرحبتدروةملكلانأل.ميلاطوقسنعًاجاننوكي
مجعميفتوقايهدروأيذلاناكملاوهاذهناكامبرلو.(149ص)؛مكحلادبعنبال

سفنوهو)«برخللابعضوم»هنأبلوقلابىفتكاو«شارمعم»مساب(158/5)نادلبلا

نودلخنبامسرًاضيأوهسادمغمو.(عالطالادصارمبحاصهدروأيذلافيرعتلا

نعفرعتلالواحثرابةلاحرلاقرشتسملانأركذلابريدحجلاو.يخامشلاو

.سلبارطقرشيفترسنممويةريسمىلععقتيلانارفعزلاىسرميفسادمغم
:عجار

(wiskiء[( ىكسيويلقرشتسملاهدكأدقفرعتلااذهو Vandrungen, T. 1. (p.375)

۱ . Etudes abadites (1/55) ةنونعلاةيضابالانعةميقلاهتساردفيدنلوبلا

.هوفاص:لصألايف(2)



نعهللايضر‹«باطخلايبألتقمهركذيءاغرواتريسفتام«يرضحلاهل

:اهريسفت:لاقففباجافقذاحًانطفانبحاصناكو«كلذبهريعيو
نامءاهتيأرفالاةعبرأسدكلكيف«سادكأةعبرأهيف«سادمغم

.اہبهتلاحتنسحوسلبارطةنيدمىلإعجرمهلتقاممتاحابأ
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هباحصأومتاحيألتقم
معهللايضر

ةيقببتكلاتسد«سلبارطةنيدميفنكمتالمتاحايأننأانغلىو

رفعجيبأىلإناوريقلاةنيدملهأنمنيفلاخملاومهعلاوطنمقرشملالهأ

هيلعلمعتساواريبکًاشیجمتاحيُىلإذفنأو‹متاحابأنوکشی'ادادغس

.يدزألامتاحنبديزي

متاحوباعمسو«هرکسعبرصمنممتاحنبديزيلصفتاايلفلاق
ةشيرجوةراوهوةسوفننملئابقلانمهيلعيلونموهباحصأممج«هربخب
نامث.داهشتسالايفمهبغروداهجلاىلعمهضحفهربربلامالخاو

هعبتنمومتاحوبأهيلاجرخ«سلبارطيزحنمبرقالمتاحنب
ةراوهنمربربلانمةليبقتدمفنجهتلاپقومفيملايم
نمهيلعناعأنمعمتاحوبألأسفمتاحنبديزيةليلمالاقي

مهللامتاحوبألاقف.ةليلمالخهعمسیلهلاولاقديزيعمناکنمو

كلذكو.مهيفهللاباجتساف‹متاحيبأةوعدمهيفتغلبفءةليلملذ

.ربربلارثاس(نيب)نماوناک

ةليللكنمءىضتيمهتكرعمهيفتناكيذلاعضوملانأانغلبو

.ًادعاصدتماوءاوملايفعطسدقوأناكمنمهؤایضرصبیوسيخ
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ءايضوعطاسرونوهوهارهنااذهانرصعيفنممانباحصأضعبركذدقو

هبرمهنأروصنميباببقلملاينارجايلافسوينببوقعيثدحو

هبزاجف«ربربلانمءايحأيفعضوللاكلذلابجبانكسدقوهلبحاص

ادجولف.عضوللاكلذادصقوملظملیلبهحاصوبوقعي

راغصلاماوحلارثأنابتسافءاهاقشف«ضرألانمنئمطميفمهتكرعمناكم

.عطاسلاءايضلانمهيفالميهبلاليللاب

ءايضلاادإفءامهءارواتفتلا‹ةميظعةملظفالخدهنماجرخالف

.ةكرعملاناكماطسوتىتح

ةعيبطلايوقديدشًاعاجشالجرفسوينببوقعيناكو
.روخنمءيشلزتل

.ةرملا:لصألايف(1)

 



ةمامإ

(ض)متسرنبنمحرلادبع

هللايضر«متسرنبنمحرلادبعنأانباحصأنمدحاوريغثدحو

ىلعيلوامنإهنأانباحصأضعبركذوءةئامونيتسةنسترهاتبيلوءهنع

.ذفنأنيخيراتلايأملعأهللاو.ةنس(ةئامو)نيتسونيتنثاسأر

هيفنونبيًاعضوماوبختنينأاوقفتانيملسملاةعامحنأهتيالوببسو
اوعجرف«ضرألايفدفاورلااولسرأفًانصحوًازرحنوكتةنيدم
ىلعةميدقلاترهاتلهأعمنيملسملاروهمجقفتاف«ترهاتىلعمهولدف

.اهتلغنماهوذخأينأةمولعمءايشأ

لف.ماواوعابسلاوشوحولابةرماعًاضايغكلذلبقتناكدقو

:عابسلاوشوحولانماهبنمىلإ«يدانيايدانماورمأءاهترامعىلعاوقفتا
.(")مايأةثالثالاولجأو«ضرألاهذهةرامعاندرأانإفءاوجرخانا

ءاہنمةجراخءاههاوفأيفاهدالوألمحتًاشحواهباوأرمهنأانغلبو
.اهئاشناواہترامعفةريصبمهدازواهيفمهبغرامكلذناكف

.راجشأنماهيلعامنارينلاتقرحأوءنارينلااهيفاوقلطأمهنامث

یدلمکحلادبعنبامهتمدقميئو.نيخرؤلملانمددعامورياھسفنةصقلاهذه(1)

.ناوريقلاةنيدمءانبلمهركذ
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اوراصفاهولسغفاهحودوراجشألاكلتلوصأىلإاودمعدقو

تقرطليللامهنجالف.”راجشألاكلتلوصأتحتسيحلانونفدي
ثيحءاهرخاىلعتتأىتحاهنورفحياوراصفراجشألاكلتريزانخلا

هجوىلعةعلتقماهلكاهودجوءاوحبصأالف.سيحلاكلذحيرتمش

اهونبينأاودارأالف«مهتالصلهوحلصأفناكمىلإاودمعمهنامثضرألا
تعقوف‹عماجلادجسمللهنولعجياهيأاهيلعاوعرتقاوةنكمأةعبرأاوبختنا

‹عماجلادجسلملااونبفءةالصللهوحلصأيذلالوألاناكملاىلعمهتعرق

.)اروصقورايداهولعجفءاهترامعواهئاشنإيفاوذخأف

مهسفنأيفاودجوءمهنمرظنلالهأنمنيملسملانمةعامجنآمث

لكيفاودجوف.لئابقلاةماعيفاورظنفءةيلوتلااودارأفةقاطاوسنأوةوف

لاقف.مہنیبايفاوروتشافءةرامإللنوحلصيلكءنيسأروأًاسأرةليبق
نممءهنعهللايضرءيسرافلامتسرنبانمحرلادبعنامهضعب

مامأإلالماعوءملعللنيلماحلاةسمخلادحأوهوءهلضفنولهبتال

.هنعهللايضر«باطخلايبأ

ضرعأف«باطخلايبأةيلوتلبقةمامإلانوملسملاهيلعضرعدقو

ادإةليبقهلتسيلهنأو|ےسالواهدريملو‹هسفننعاهعفدواہنع

.لدبتوريغت

لوصأوراجشأنماهيلعام»:يليامكتءاجفلصألايفةلمحجلاهذهيفبارطضاعقو(2)
كلتتحتنونفدياوراصفهوثلفهولسغفسيحىلإاودمعواهحودوراجشألاكلت
.قیوسورغنمنوجعم:سيحاو.«راجشألا

يوقعيلا؛(66-69ص)يركبلا؛(196/1)نايبلاةيمتسرلاترهاتءانبنععجار)3(
£(6/2-45)ةيضايرلاراهزألا؛(تسرهفلا)ريغصلانباخیرات‹(14ص.ط)
؛(66-68ص)يركبلا؛(93و86ص)لقوحنبا؛(7/2-9)نادلبلامجعم

يفةيضابالا؛(169ص)ينيوزقلا؛(66ص)راصبتسالا؛(87-88ص)يسيردألا
ةرئاديف«ترهات»ةدام«يسرامجروجةلاقمكلذكو.(تسرهفلا)خيراتلابکوم
۱.ةيمالسإلافراعلا
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مہرقفتافاولعفاف‹نيملسللارومأهولوتنُراذإاولاقو

للا2‹هلوسرةهنسوهللاباتکبةمامألاىلعاهتیلوتلع

(“)نمحرلادبعليقف‹نيدتهملانيدشارلااغلاراثاو‹ملسوهيلع

اموصخلالوةموكحيفدحأهيلعمنيوامإيفةريسلانسحأو

اہنمرٹیم(6ةفاتومةعمتحماهلك.ذئمويةيضابالاقارتهيديىلعنکیملو

.رئاث

هللاقيلجر«نمحرلادبعةمامإيفنامعلهأىلعيلاولانأانغلبو

.يئوتنمحرلادبعةمامإيو.یحهللاهمحر‹ةديبعهوبأوءثراولا

ةوعدلهأنمةرصبلالهأىلإهرابخأتلصتانمحرلادبعنامث

.الاملامحأةئالثبهيلإاوثعبف‹نيملسملا

دقوةرامألارادنعنولأسياوراص«ترهاتلالسرلاتلصوالف

اذإفءاهوحناودصق‹رادلاملتتعنالفءاجراخمحلاحأاوفلخاوناك

هلوانيهتحتدبعلاوفوقسلالمعيتيبلاقوفءهنعهللايضريمامإلا

عمسمامالانأدبعلانقيأدقو٠ملنذأينأدبعلااولأسفءنيطلا

نعنيطلالسغوطئاحلانعلزنفمهرخأ:هللاقفمهمالك

زبخنمأئيشمحمضوف«مهيلعدرفهيلعاوملسفمطنذأف«هدسح

.ةكسعهيلعرصعو

مث»:(9ص)نمحرلادبعةيلوتنعثيدحلاضرعميفريغصلانباخيراتيفءاج(4)
نحنوانئادتبايف(باطخلاوبأ)مامإلاكيضر:نمحرلادبعاياولاقومهعمجأبهيلإاوضن
اجلنمامإلإانرمأحلصيالهنأتملعدقف.انسفنأىلعكمدقنوكبىضرننآلا

هللادهعينومتيطعانإ:محللاقف.انبابسأنمبونيايفهدنعمكحنوانرومأيفهيلإ
هقاثیموهللادهعهوطعأفكلذتلبقءهقباطوقحلاقفاوايفةعاطلاىلعهقاثيمو

.(121/6)ربعلانراق.«كلذىلع
.هتنامأيف:لصألايف(5)
.ةفلؤم:لصألايف(6)

83



ايفهنعاوجانتفمحلنذأفءهنعاوجانتينأهونذأتساهولكأالف

.لاملاهلاوعفدينأاوقفتاف«هنعنوضارمهنأىلعمهأرعمجأو«مہنيب

اوراشافءاهيفهباحصأرواشءنمحرلادبعىلإلامجلاتلصوامف

(7)ةدعلاوحالسلا(ءارشيف)ونيملسملاءارقفيفاهثييفاهذخأينأهيلع

ىلإلسرلاتعجرالفءلسرلاكلترضحمبكلذهللاهحرلعفف

هلاوثعب(ف)هعرووهلضفونمحرلادبعلدعبمهتوعدلهأاوربخأ«قرشللا
.لوألانمرثكألاومأب

ريمأكيأر:هلاولاقفرواش«نمحرلادبعىلإتلصوالف
ييأرفءاهيأرانيلإمتددرأاذإامألاقءهيلإيأرلااودرالف‹نينمؤلملا

قشفءانیوقوانينغتسادقوءانماهيلإجوحأمهفءابابرأىلإعجرتنأاهيف
‹قرشملاىلإاهودرف«مهمامإةعاطنمدبمهيلعسيلو«لسرلاىلعكلذ
هولصاووهتمامإباورقأفءةرخآلايفهتبغروايندلايفهتداهزنماوبجعف

.مهایاصوومهبتكب

مأبتيمسونيملسملاةعامحلًانصحوًازرحتناكترهاتنامث
نعهللايضر«نمحرلادبعةافولاترضحالف.كرابلاركسعركسعلا
نعهللايضر«باطخلانبرمععينص9(ةعبسيفىروشاهلعج

ءحالسلايفًاثلثوعاركلايفًاثلثهنملعجينأهيلعاوراشأ»:ريغصلانباخيراتيف(7)
ءارشيفمامإلاعرشمث»:ضايرلاراهزأيفو؛(11-12ص)««سانلاءارقفيفاثلو
عافدلاتامهموةيبرحلارئاخذلابنيملسملالامتيبيوقوعاركلا

.(87ص)ءربقفلاشعتناوفيعضلاىوقتوءةيتقولا
ىرخأليصافتعجار.لامحأةرشعتغلبلاومألاهذهنأضايرلاراهزأبحاصرکذي)8(

.(90-91ص)؛ردصللااذهيئ

قستتیتح؛نيسوقنيب«لجرو»انعضووةعبسانححصدقو.رغنةتسلصألايف(9)
امأو.(99ص)ضايرلاراهزأبحاصو؛(145ص)يخامشلاهدروأامعمةياورلا

=رفنةتسنمنوكتتىروشلاةنجلنأركذدقف.ءايركزيأةياورلقنيذلاينيجردلا
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خويشنمًاعروًاهيقفضانالجرناکو‹يسلدنألادوعسم‹مهدحأ

هللاقي(لجرو)ينارفيلانيدنفنبديزيةمادقوبأمہنمو‹نيملسملا

‹؛نمحرلادبعنبباهولادبعوناورمنب("”نارمع
نببعصمويماتكلاحلاصنبركسوءةيطعنبسودغبءقفوملاوبأو
.نامدس

موقينأتاقبطلاقعتافدقو.نامدسنبابعصمركذلمأهنكلو‹(46/1)=

يفافوذحمناكنإنيسوقنيبمسالااذهتبثيونيرخآلانيصنلابهصنةنراقمب

ِ.طوطخلا
.ينورابلاناميلسويخامشلاىلعادامتعانارمعانححصدقو.نامثع:لصألايف(10)

.يسلدنألاناورممسابهبحاصركذولوألامسالااذهلمهأدقفينيجردلاامأو

85



ةيالو

نمحرلادبعنبباهولادبع

عمتجاهلرفغوهنعهللايصر«متسرنبنمحرلادبعتامالف

الإ«ضعبىلإمهضعبعفادتفنيملسملارومأهنولوينمىلعىروشلالهأ

يسلدنألادوعسمامهدحأمهتمنينثاىلإمهسفنأتلامنيملسملاةماعنأ

دوعسمةيلوتاودارأنيملسملاضعبف.هنعهللايصر‹باهولادبعرخألاو

امفيأرلانوريديرهشيلاوحاوڻكمف«باهولادبعةيلوتدارأمهضعبو

.افختساومبرهف‹هوعيابيلهوردابفدوعسمىلإتلامةماعلانامث

مهتدارإوهلمهتعيابلمهكرتبدوعسمعمسالفباهولادبعاوردتباو
معیابينملوانوکيلاردابمجرخهنعهللايضر«باهولادبعةعيابم

.وهباهولادبع
بولقفرصتنتملوهيلإسانلانيعألمتلنيحةمادقوبأناكو

وه:لاقوباهولادبعةيلوتداراہنمالخدقهنأیارو‹هيدلنيملسللا

باهولادبعمنألءانيلعهفطعينأكلذلعلو«هریغنماحرانمبرقأ

يفةمادقوبأماقف.مهتخأنباهنألرومألايفمهرثؤينأهيفاوجرفءةينارفي

يتلاةبسانملل«باهولادبعةعيابملإاوبافهباحصأنمرفن
.هتهجنممهسفنأتفوختنكلو«مهريغىلعمهرثؤينأهيفاوعمطف

دوعسممدتنعهللايضر‹باهولادبعةعيابمسانلادارلف
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الطرشبهعیابناولاَقف‹باحصأونیدنفنبديزيملکتفهعيابیليسلدنألا

.ةمولعمةعامجنودىضقي

انيفمكحتنأريغًاطرشةمامإلارومأنمانملعامفوعسممحللاقف
كرتف.هلبقنيحلاصلاراثاوءمالسلاهيلعءهيبنةنسوىلاعتهللاباتكب

‹دوعسممدَقتِف‹نوملسلملامهيلعدرنيحءطرشلاهباحصأونیدنفنبا

.1z)ةعيبكلذدعبسانلاعیابونعهللایضر؛باهولادبععیابف

يفدحأهيلعمقنيملوءدحأهتعيبنعفلتخيملفةمامإلارادىلإهولمحف
.هباحصأونيدنفنبامجنىتحةموصخيفالوةموكحرومأ

ىلعفه171ةنسيف(رهشوحنب)هيبأةافودعبةمامألاىلوتباهولادبعنأحجرألا(1)

تمادباهولادبعةمامإنأوهمنيبعئاشلاو.ةيضقلاهذهيفنوفلتخينيخرؤملانأ

دروأدقو.ه208ةنسيفيفوتوه168ةنسيفكلملاىلوتهنأرابتعابءةنس0

ةنسيفميظععمجيفربربلاسأرىلعراسباهولادبعنأهادؤمًاربخريثألانبا
يذلا)بلغألانبميهارباةافوىتحاملهراصحمادواهرصاحوسلبارطىلإم6

ىلعلدييذلاربخلااذهو.يبلغألا(هنبا)هللادبعهحلاصمثكلتيفتام

يذلا)يراذعنبانكلو«يخامشلاهددر.ه196ةنسيفًايحناكباهولادبعنأ
مامإلانأركذيوةنسنيرشعتمادهتمامإنالوقي(ثراولادبعباهولادبعيمسي
ةيالوءدبلخيراتلااذهو.ه168ةنسيفةمامإلاىلوتهنأيأ:ه188ةنسينيوت

باسنألامجعميوابمزويسرامجروجنملكهدمتعايذلاوه«باهولادبع
ناميلسنأىلع.(ه۸٠۲ةنسيفتامباهولادبعنأركذامهالكو)ةمكاحلارسألاو

ھه171ةنسيفتناكهتیالونآحيحصلاو»:لوقيفيراذعنباةياورححصيينورابلا

.«ابيرقته190ةنسيفنوكتهتافوفةنس19اهتدموءابيرقت

يتيجردلاتاقبط؛(144-163)يخامشللريسلا:باهولادبعدهعنععجار

؛(194/4)ربعلا‹(270/6)لماكلا؛(100/2-165)ةيضايرلاراهزألا؛(72-47/1)

يركبلا؛(12-14ص)ةماعلاملس؛(100ص)باسنألامجعم؛(1-197)نايبلا

؛رهاوجلاباتكيفيداربلا؛(16-23ص)يكلاملاريغصلانباخيرات؛(66-68ص)

.ةيمالسالافراعملاةرئاديف(متسرونب)يسرامجروجةلاقم؛(23/2)رئازحلاخیرات

—Basset (R), les Sanctuaires de Djebel Nafousa : وİSلك

.(1899/2جءةيويسألاةلجملا)فلؤملاسفنلو

—Etude sur la Zanata de Ourqla et de Oued Rir, Publication de la Faculté des Lettres,

Alger.
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ةيضابإلاقارتفالو

انعمجت‹ةينارمعلااللاقيةيضابالامسالحتنتةفئاطنأعم

مهبهذمنودنسيامًاريثكوءةيضابامهنأاومعزوءلوأنمةملكلامهاياو

ريمعنبىسيعةعبتمهفءهنعهللايضر؛دوعسمنباهللادبعىلإ

مت.قحلالهأهيفاوفلاخايفمهيلعدرلاوهللاءاشنإمهبهذمركذنسو

دعبًادحاو(مهبهاذمو)ةيضابالاقارتفا(نعثدحتن)كلذدعب

هيفممجًناباتكدرفنو؛قحلالهآهيفتفلاخاممہنمةقرفلكىلعدرنف

.هللاءاشنإممتالاقم

0ةيضابإلاارتفابس

ءانباحصأنمدحاوريغهبربخأدقفءةيضابالاقارتفاببسامأف

ناشباریبکًافالتخامدقأيهيتلاريغصلانباةياورنعءايركزيبأةياورفلتخت(1)
يفقاقشلاو.(17-20ص)ةمئألاخيراتعجار.ةيضابالافوفصيفلوألاقاقشلا

ةدعىلإنومسقنينيذلاجراوخلابهذميفديدجتتفتوهامنإةيضابالافوفص
ماعهجوب.جراوخلانافكلذعمو.نيعمءاولتحتاهنملكيوضنيفئاوط
ةيرظنيفونمرحرايتخابنوكتنأنورييلاةفالخلاةيرظنينوقفتي
جراوخلافئاوطددعغلبيو.نامإلانمءزج(.خلاموصلاوةالصلا)لمعلارابتعا
ةيضابالااهمهأنمو.اهميلاعتيفىرخألانعاهتمةدحاولكفلتختفئاوطرشعوحن
نعًاريثکاهعابتأفلتخجياليتلارفصألانبديزعابتأ)ةيرفصلاوةقرازألاوتادجنلاو
.تامرحملاضعبلمهتحابتساومهبصعتفةقرازألا
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هتغرتناکونيملسملارومأيلوالءهنعهللايصر‹باهولادبعنأكلذو

‹نيملسملارومأيفنيدلانمةريصبلاوملعلالهألامعتساوربخلالهأيف

.رومألامهالوف«تايالولايفةبغرملتسيللاجرىلإدمعف

هيفتفلاخدقوىلإهباحصأونيدنفنبديزيرظنالف
فطقسومهنونظتعءاسو‹مهرودصترکنتوتريعت‹ةيعجرلا

تناكامنإاولاقوللعلايفاوذخأف«باهولادبعةيلوتنماورثااممهيديأ

اوعجرفءةمولعمةعامجنودًأرمأيضقيالأطرشلاىلعباهولادبعةيالو
رومأبةريصبهلتسيلنمولاهجلادنعهوشفأف«ةرملوامہنعبیعامىلإ

.دلبلايفليقلاولاقلارثكف‹مهرئاصبنعمهنولزنتسياوراصف

ىلوأنحوءاننودرومألامهالووانیلعسانلاصعب2اهنانولوقيو

اممناکو.انيديألعهتيالوتناكامنإهنأل‹سانلالعهالونمرومألاب

ةعامجيفناكاذإلجرةيلوتزوجتالهناسانلانمةلهجللهنولوقي

وهنم”نيملسملاةعامجيفناكاذإءلجرةيالوحلصتالنولوقيةرات
.طرشلاىلعهتيالوتناكلبنولوقيةراتوءهنمملعأ

مهضعبفكيوءقرشلملابمهناوخإاولساريىتحبرحلارازوأاوعضينأ
.هوذخأهبمهوباجأامفنع

ءرصمىلإالصوالف.قرشملاىلإنالوسرلاهجوتف‹نيلوسراوثعبو

.اماح:لصألايف(2)

«نيملسملاةعاج»ةملكريسلاباتكيفئادلمعتسيءايركزابأنأركذتننأبجي(3)

.ةيضابالاةعامحلةفدارماهرابتعاو
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ِ OWE نبنمحرلادبعتوبهاربخأف(*)هتعيشوفورعملانببيعشاہادجو
جورخودبعهنباسانلافالختساوءهنعهللايضر«متسر
نم(هب)فرخزامو«باهولادبعةمامإيفطرشلاهئاعداوهيلعنيدنفنبا
.ليطابألا

ةفئاطبالخ«نيلوسرلانمكلذفورعملانببيعشعمسالفلاق
.ترهاتىلإربسملالعاوقمتاو‹لكوتملاوبأمنم‹هياحصأنم

نبعيبرلاورمعابأاهيفادجوفةكمىلإاهجوتنيلوسرلانامث
نبدلمناسغوبأمهنمانباحصأنمةعامجيفنعهللايضراگبيج

مهباحصألاسرإنمهيفامدقميفنالوسرلامهربخأف©درمل

جورخوباهولادبعةيلوتونمحرلادبعتومبيو«برغملالهأنم
برغللهانممهناوخإبتكمحلاعفدوللعلاهئاعداوهيلعا
نأىلعنيملسملانمابنمعمتجاف‹مهيلإاهيففاوبتکاماومهفواهوءرقف

:مهيلإاوبتكفادهجاولأيملف«باوحجلااودري

نشبءایرکزيبأنمهتیاوررصانعنماريثكذخأيذلايخامشلانملكهركذامنراق(4)

؛(اهيليامو148صةيالولايفًاعمطترهيتىلإبيعشةلحروةرافسلاهذه
.(اهيليامو2-106)ىفوأليصافتىلعلمتشييذلاضايرلاراهزأو

هداليمةنسركذيلهنكلويخامشلاهلمجرت‹يديهارفلايدزألابيبحنبعيبرلاوه(5)

«مولعلارحبوبهذملادوط»هنأبهفصودقو.هتافوخيراتالو

ةنسيفةينورابلاراهزألاةعبطمبعبط)حيحصلاعماجلاباتكهل.(102-103ص)
(3/1-5)هتیشاحييلاسلارکذدقو.(يلاسلادمحأنبهللادبعلةيشاحعم.ه1326

كردأدقو.نافضغنكسونامعىلإلقتنامثةرصبلالزنوةديبعابأبحصهنأ

ديزنبارباجنعمامضنعيوريناکوباشوهو.ديزنبرباجبيبحنبعيبرلا
سابعنبانع

.(213/2-242-243-271-278)ينيجردلاتاقبط:اضيأعجار
.لصألايفاذك(6)



ناكامانغلبدقءانناوخاايدعبامأءميحرلانمحرلاهللامسب»

رمأىضقيالأةمامإلايفطرشلارمأنمانومتبتكامانمهفومكلبق(نم)
فحصولف.لطابطرشلاوةحيحصةمامالاف.ةمولعمةعامحجنود

تلطبودودحلاتلطعتلوءدحهلميقاالوتحهللماقالةمامالا

هيلإمدقنإمامإلانأىلعاهقافتارذعتيةعامجلاو.قحلاعاضلوماكحألا

ةعامحجلارضحتىتحهديعطقيفدحلاهيلعميقينأبيصيال

ءةعامجلارضحتىتحءدلجيالومجريالفدحأىنزوأاوركذ«يلا

.ةمولعملاةعامحلاةرضحبالإداسفنعىبنيالوءاودعمامألادهاجيالو

.لطابطرشلاوةحيحصةمامالاف

هنمملعأوهنمنيملسملاةعاجيفولجرةيلوتنممتركذامامأو
ركبوبأيلودقو.ةنسحةلزنبلضفلاوةعانقلايفناكاذإزئاجكلذف

نبِيلعو٨«هنمضرفأنبدیزونعهللايضر‹قيدصلا

مارحلاولالحابيتمأملعأو)يأمكارقأوىلعمكاضقأوديزمكضرفأ»

بتاكناك.ةباحصلارباكأنم:يجرزخلايراصنألاكاحضلانبتباثنبديز(7)

ءاضقلاوهقفلامامإناكدقو.يبصوهو(ص)يبنلاعمرجاهوهكمبدلو٠يحولا

فحصلملابتكيذلاوهو.هتيبيفهروزيناكسابعنبانأثيحبةنيدملايفىوتفلاو

.ه5ةنسيفوت.نامثعل

.(294/1)ةوفصلاةفص؛(296/1)ةياهنلاةياغ:عجار

ناكءليلجيباحص:نمحرلادبعوبأ«يجرزخلايراصنألاورمعنبلبجنبذاعم(8)

قدنخاودحأوردباهنيبنموءعئاقولانمادعدهش.مارحلاولالحلابسانلاملعأ
هنعتيوراكنارقلااوعجنيذلاةتسلانمادحاوناكدقو.ماشلاوزغيفكراشاك

.ةريثكٹثيداحأ

ةيلح؛(376/4)ةباغلادسأ؛(8039ةمجرت)دعسنباتاقبطيفهتريس:عجار

.(228/1)ءايلوألا

.لصألايفاذك(9)
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ديسلبجنبذاعم»ملسوهيلعهللالص‹هلوقو.«لبجنبداعم

ةئطختوطرشلالاطبإو«باهولادبعةيالوتابثإبباوحجلااودرف««ءاملعلا
.طرشلالحتنانم

راذعألادعبءمالسألايفثدحبالإلطبتالةمامإلانأاوركذو

نملوزيءذئنيحفءمهمامإنمرابتعالاورارصالاو‹مېنمراذنالاو

.ةمامألا

ىلإريسملاىلعمزعرصنالوسرلاهيلعزاجنيحهابيعشنامث

يفاعمطرصمخئاشمةروشمريغبهباحصأنمرفنيفجرخف‹ترهات

دفو.عرووملعولضفووذخٿاشمنيملسللاةعامحلاهناكدفو.ةرامألا

دلبىلإمدقتفکهلاقف‹ترهاتلإجورخلانعمهضعب٠هاه

فًاعمط‹هباحصأووه‹لجعتساوملغتشيلو؟هلهأفلتخا

.ًاقوساهنوقوسياوراصفمهلحاوراونضأتحنلجعتسماوضمفرومألا

.ًاموينيرشعيفترهاتىلإرصمنماولصومهنأمہنعيكحو

نكيملوءمامإلاىلعلخدء«ترهاتىلإهباحصأوبيعشلصوالف

يلومامإنعءهنعهللايضرءمامإلاهلأسفءهيلعلوخدلانمدبهل

ةمامالانأبیعشهیاجأف؟ةمولعمهعامحنودًارمأيضفيلطرشب

ملعأوهنمنيملسملاةعامجيفولجرةيلوتزوجيلهءاضيأهلأسو
؟هنم

نيدنفنبديزيوحنهجوتوجرخًابيعشنامث.كلذزاوجبهباجأف
يضر‹باهولادبعماماللهاوتفلعمدنفرومألايف٥هوعمطأف‹هباحصأو

نعهللايضر‹مامألاىلعهباحصأونيدنفنبازوقهلادبفنعهللا

.ارزاوف:لصألايف(10)



لابجبيلالزانملاىلإةنيدملانمراكنلانمهيلإرظنيناكنمجرخف
.اومس‹كلذلف.نوجانتيونوعمتجياوراصفءةنيدلملا

ةمامإراكنإاورهظأفء.ةنيدملالابجبةيدكباوعمتجاكلذدعبمث

مالسإلايف«ةيبخشلا»اومسو.اومسفدبع

نيذلا»دو‹ىلاعتهللاءاسأيفاودحلانيح«ةدحلملا»اومسوءبغشلا

مهنكنل«ثاكنلا»اومسو.«نولمعياوناكامنوزجيسهئامسأيفنودحلي

.ٹثدحرغبمامالاةعيب

نيملسلاضعيماكتف‹تاعامحجلابةنيدملانولخدياوناکمېن-أانْغلىو

نممهجورخيفمهملكف.هباولغتشيملوكلذنعمهاېنينُمامالاىلإ

يفانيصعنإفءانلزانمكلتوءانتنيدمهذهاولاقفءلزانملاىلإةنيدملا

مثمامإلامهكرتفلاق.كرتنفكلذبمامإلاانربخيلفءةنيدملانمانجورخ
مهاہنينأنيملسملاضعبملكف.حالسلابةنيدملانولخدياوراصكلذدعب

انكاسمإنمانمثأ(نا)و.حالسلامهكاسمإنعمامإلامهاهتفكلذنع

.كرتنفءمامالاكلذبانربخيلفءحالسلا

نممهيلعةفاغحالسلاكاسمإبةنيدملالهأرمأومامإلامهكرتفلاق

.مهبردغلا

نعهللايضرءمامإلاردغىلعاوعمتجامهتمأرفننأانغلبو
هجتيملفءهلتقىلإلوصولابانلفيكاولاقف«مهيبمهرمأاورادأف

اتوباتاوذخأتنأ؟يياريفمکلله:محللاقمہنمالجرنامث.كلذ

نمنوعنتمتوهيلعنومتغمكنأكءهيلإتوباتلابنوضمتوهيفينولعجتو
كلذىلإمترصاذِإف.هريغنودمكدحأدييفلعجينأوهيلعقافتالا

.كلذىلعمهيأرقفتافكاوسدحأدنعهعضننأىضرنالهلاولوقف
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ناكوفيسهعموهيف(لجرلا)اولخدأفتوباتلاىلإاودمعو

يضردبعمامالاىلإتوباتلاباولبقأو‹لخادنمًاقلغمتوباتلا

مهسفنأنماورهظأىتحهيلعنوعزانتيمهولوألامهقافتاىلع.هنعهللا

.مهنيبرشلاعقيونورساجتي(مهنأ)
لصفاريمأايلاقفملكتىلإاولصوملف

حلصتىتحءاعيجمهيديأنمتوباتلااذهعزناوموقلاءالؤهنيب

ريمأاي«كلقدص«مهعمجأبموقلالاقفمنيبيذلارشلالوزيو«مهنيب
ىتحءكدنعانلهعضفءتنأالإهدنعهعضننأدحأبقثنانسلونينمؤللا

.قفتن
:محللاقمنيبرشلامقينأفاخوكلذمنممامالاىأرالف

.هيفهوعضتنأمكرمايذلاعضوملاىلإمكتوباتاولا

‹توباتلالمحبنيلقثممامإلامهيلإرظنوصولالفلاق

نمالفقمهدجوفتوباتلالمأت«باهولادبعمامإلانامث.مهبارتسا
.ردغلاوركملاهباودارأمانظوةبيرهدازاممكلذناكفءهلخاد

وعضوالفهيفمانيتیبيئالإهعضيالأهيلعاوطرتشااوناكدقو

.مهتجاحبنورفظيمهنأاونظو«نيحرفنيرشبتسمهدنعنماوجرخ
.سوفنلاثبخوعادخوركملهأاوناكوهللامهبيخف

ةالصلنذؤينأءمامالالتقاذِإهنأمهبحاصعماوقفتامنانغلىو

نوفرعيمهوناذآاوعمساذإفرجفلاعولطدنعءحبصلا

اوفرعملنِإوءهنعهللايضر‹باهولادبعمامالارادىلإنوردابي

غرفالفيفهنعهللايضرمامإلالغتشاءليللاءاجالف

اباتکذحخأينأاهنمغرفذإ؛هتداعتناکو«هتیبلهُجئاوحنمغرفواہنم

.هيفًارقيف

قزىلإنعهللايضرمامإلادمعءةليللاكلتتناكالف

هتجاحىضقالفىاضيبةفحلمهيلععضوفءهشارفىلعهعضوف

94



او‹هدقوأفحابصملاذخأءهيفدقرييذلاتقولاءاجوهباتكةءارقنم

ةالصلاىلعلبقأوبناجىلإىحنتوءةرتسبءاطغهيلع

.توباتلايفناکنمهاريالوهبعمسيال

دقمامإلانأنظو‹توباتلابحاصنعمامإلاتوصادهالف

3شريملفأنيتيبلايفرظنفنمجرخوتوباتلاحتف‹دقر

ءالتسمفيسلاهديبوهدصقف‹مامالاهنأنظف«تيبلاةيحاننماضايبلإ

برضشارفىلإلصوالفرصهنعهللايضرءمامإلاو

.ًاخوفنمقزلاباصأامنإولتقهنأنظفىلعفيسلاب

ءاضتساوحابصملانعءاطغلاعزن«فيسلابهبرضمامألاعمسالف

هبايثيفهفلوهذخأف«نيفصنهدقف«فيسلابمامإلاهبرضوهدصقف

ىلعةحيصلانوكتىتمنورظتنينيلملمتمموقلاتابفتوباتيفهدرو
فكغلابناكالفنذؤيوأهنعهللايضرءباهولادبعمامالا

مامالانعمتعمسله:ضعبلمهضعبلاقف«مهنیب|ےفاولءاستفاوعمتجا

!ال:اولاقف؟ائیشمكبحاصنعوأ

انقفتادقهللوقنوءانتوباتذخأنلانباوضما:ضعبلمهضعبلاقف

.انحلطصاوهيلع

ءانتوباتانطعأ:هلاولاقوءهنعهللايضرءمامإلاىلإاولبقأف:لاق

.هيلعانقفتادقف

هيفمتعضويذلاعضوملاىلإاوضماءمامإلامللاقفلاق

فمہتوباتاودجوف‹تيبلااولخدىتحعماوضمف.مکتوبات

اوحتفىلإاولصوالفءهيفهوعضويذلاعضولا
٤مهيعسهللابيخفنيفصنادودقمًلیتقمهبحاصاودجوف

نممهعينصنمًافوخةنيدملانماوجرخف«مهنظفلخأومهيغبرهظأو
.نيملسلملا

ناگ
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۰”نيدنفنباةروث
ديزيىلإملكت”فورعملانبنإمث

موقلااوردابف؟مہبنورظتنتاذام:مطلاقفهباحصأونيدتفنبا

ةفاغكلذلاقامإو.هتيعرومامإلاديريمهباوصبرتتالومهولفغتساو
باوصلانأملعهنألوءةجحلامهيلعنوكتفءقرشللانمباوجلايتأينا

.رومألايفهوعمطأنيحهنععجرمثوأهبقفأام(وه)

نودجيوأةصرفلامحلنوكتىتمنورظتنيهباحصأونيدنفنباناكو
ةعامج هنعهللايضر باهولادبعمامإلارمأدقو.ةرغةنيدملالهأنم

مامإلاجرخنأىلإكلذكاوناكفحالسلااوكسمينأنيملسلا

نبديزيردابف؛هتجاحضعبىلإمويتاذ هنعهللايضرباهولادبع
نممامالاجورخباوعمسنيحمهولفغتساوةنيدملالهأنيدنف

‹ةنيدملايفةحيصلاتماقفءاهلهأنمةلفغىلع‹مهيلعاهولخديلةنيدملا

رفضتهتخأوحلفأكلذفداصفءناكملكنمةنيدملالهأمهردتباف

هحالسذخأفرفضيلرخآلاقشلايقبوهسأرقشهلترفضدقوسار

حلفأملفقوف«نولخدياوداكدقوبابىلعمهدجوفمهردتباف
راصوءبوقرعلاىلإهلجرخلسفافصلايفهيلجرىدحإبشنفءامبابىلع

دمعفءاہبیمرفءبيقتيامهتقرديئدجيلیتحهنوبرضيوهتقردبيقتي

نبديزيو.ةنيدملالهأكلامتفهبيقتيراصفءهعلتقافءةنيدملابابىلإ

ناتضیبهسارىلعوءةنيدملابابىلعباهولادبعنبحلفألباقم«نيدتف

 

نماريثکسبتقايذلا)ينيجردلاهركذاجبنيدنفنباةةروثنعءايركزيبأةياورنراق(12)
146ص)ريسلايفيخامشلاو؛(اهيليامو48/1)تاقبطلايف.(ءايركزيبأ
.(اهيليامو102/2)ضايرلاراهزأيفينورابلاو؛(اهيليامو

نمققحتلاعطتسالو.فرعملانباو«فورعملانبا:نيمسرلابمسالااذهدرو)13(
.حيحصلامسرلا



فيسلابهسأرملعهبرضف‹حلفأهدصشقفالامشوانبسانلاترضي

‹ةنيدملاباب‹بابلادومعففيسلابشنو‹سأرلاونتضيبلاوهدمف

يف هنعهللايضرباهولادبعنبحلفأسحافءاعيرصنيدنفنباٌرْخف
لاقفءهسأر(ةبالصنم)هلككلذنأنظفءهبرضنيحةدشلاضعبهدي

.موؤشماي«(ي)ربربايكسأرىوقأام:هل

ةعامجمهنملتقف«نيمزهنماولوءاعيرصًاليتقهباحصأهيلإرظنملف
.ليتقفلأرشعانثااهيفءةميظعةلتقمنيملسلا

.ىلتقلاةرثكنمليسلاكةنيدملابابىلعىرجىلتقلامدنأانغلبو

ءلوأناكاكبابلااوّدرينأىلعريثكددعباوعمتجاةنيدملالهأنامث
ًاقثآیظیغاودر:لاقف!تعزنامددر:حلفألاولاقفهيلعاوردقيملف

!مکلهدرأ

ضعبنمعجرهلعهللايضرباهولادبعمامإلانامث

نباربخةنيدملالهأهربخأفءةميظعةلتقمةنيدملابابىلعدجوفءهجئاوح

فءاجرمهيلعلصفمہنکمآاماوعمجفېلتقلابمهرمأفنیدنف

.نيدنفنباباحصأةيقبنمنيملسملاةماعلةيفاعلايفًاعمطوءحلصلا

ةنيدمىلإءموقلامزهنانيحبرهءفورعملانببيعشنإمث
جاجحلالبقتساوءهنمةءاربلاومامإللفالخلااهيفرهظأف«سلبارط

ةعامحو هنعهللايضربیبحنبعيبرلاىلإكلذلصتاوكلب

نيدنفنبديزي(نم)وبيعشنماوءربتفقرشملاضرأبنيملسلا
.باتنمالإ.مهليبسىلعناكنموهعماولتقنيذلا|مباحصأو

:هسلجميفلوقيهنعهللايضربيبحنبعيبرلاناكو

بیعشنمةءاربلارهظيو.نأنيملسملامامإوانیقتوانمامإباهولادبع
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.نيعمجأنيملسملامامإوانيقتوانمامإباهولادبع

يفتيقبءلتقموياوباصيملنيذلانيدنفنباباحصأةيقبنإمث
اوعمتجاوةنيدملانمةيحاناوحنتفتازازحمهسفنأ

قرشملاوحناهجوتنيذللانيلوسرلانامثةيدكتيمسفءةيدكوأ
‹ةعقاولاهباحصأونيدنفنبديزينمتمدقتدقوترهاتىلإامدق

بتكلااوذخأف«قرشملالهأنممهناوخإباوجىلعةنيدملالهأعمتجاف

ةيالوتابثإوءهباحصأونيدنفنباةئطختاهيفاودجوفءاهوءرقف
.ًانيحكلذيفاوثكمف هنعهللايضر باهولادبع

ابرإهعطقوهمحقّرموليلبلتقباهولادبعنبنوميمنأانغلبو
مامالاءاتافليتقةلاحلاكلتىلعةنيدملالهأهدجوءحبصأالف.ًأبرإ
تعمتجاينبيأ:لاقءهيلإرظنالفهنعهللايضر باهولادبع

بيصأنلحيوو«هئاسکبليخلاتّرمنلليو«لئاقلوقثالثكيف
اسمهسسمافیوسيناطلسلانباتسسمأاذإءلئاقلالوقوءليلب

.هلتقنمرديملو«هنفدوهنفكوهنباباهولادبعذخأف

دعبنييمتسرلاةمئألاركذلضرعتنيحريبكبارطضاييركبلاةديبعوبآعقو(14)
بحاصناكدبعنب(اذك)نمحرلادبعنبا»نوميمنأمعزف«نمحرلادبع
...رفصلامامإومهمامإوةيضابالاسأر»ناكنوميمنالاقفىضمو...ترهات
.ةفالخابهيلعملسيناكو؛ةيلصاولاو

هذهلبقنوميمنعًاثيشفرعنالنحنوص)برغلاباتك:عجار
ىلوتهنأركذينمنييضابالانيخرؤملانيبنمدجويالهنكلوءاهيفلتقيتلاةكرعملا
وهباهولادبعنأبماتعامجإلانأثيحءهيبألبقاوتيلوهو.ةمامإلا نإفةهجنموءةهجنماذه.ةمامإلايفنمحرلادبعهدلاوفلخيذلا
ناتزيمتمناتقرفةيرفصلاوةيضابالانامث.ةفيلخلابقلنولمحيالنييضابالاةمئألا
 .ًاعمةيديقعلاوةيسايسلاةيحانلانمكلذو.جراوخلاخيراتةيادبذنماتلصفنادفء
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ىلإلصوالفلفایعاسباهولادبعنبنوميلنباجرخهنامث

‹باهولادبعهدحلإعجرف«همدرودهملانباب:هودانراكتنلا

نأهدنعحصالف.هتبالتقيفهنعهللايضرباهولادبعاصقتساف

نوميلانباهيلعلعجفءاشيجمهيلإذفنأءهنبااولتقنيذلامهءراكتلا
‹مهتدعىلعنيعمتحممهفداصف‹ةنيدملافمايأةريسمىلعاجرخف

اريېكاددعمهتملتقفهلهللامهمزهفمهلتاقفوفداصفهلنيرظتنم

ءالؤهنماددعلقأمسايأيفاولاقومهدادعتنعسانلارصقو
اودجوفبیصأنوراهمسانوراه(مسا)هودجوف«نيلوتقملا

.مهتوقفعضأوومهتکوشهللانهوآافءالیتقنوراهةهئامنالث

‹هقفلاوءلوصألانمهنونففملعلاتہنييمتسرلاتہبناکو

ملعوةحاصفلاوبارعألاووحنلاملعو‹سانلافالتحخاملعو4سسفتلاو

ةلزنمملعتالةمأاندنعنوكتنأهللاذاعم:لاقمهضعبنأانغلبو

وهءةليلتاذرمسهنعهللايضرباهولادبعنأانغلبو

لهأناثرويامهوالإهيلعحبصيملف«ضئارفلالئاسمناملعتي«هوخأو
هللعجيًاحابصمنادقيامهرمسفاناكو.برغلالهأوقرشلملا

.اهيلعىتأىتحهتمامعنملئاتفلاباهولادبع

نمهناوخإىلإرانيدفلأثعبباهولادبعنأانباحصأضعبركذو
ءفلألامهلصوالف.بتكلاابهلاورتشينأةرصبلابقرشملالهأ

هجوىلعًاضيألاقياذهو.ةيرفصللًامامإةيضابالامامإنوكينأنكمملانمنكيملو=
هسفننوميمبهذيتلاثادحألاتلددقوةيضابالاوةيلصاولاتاقالعنعبيرقتلا

.نيتقرفلانيبلصفتيتلاةوحلادعبىلعاهتيحض
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ةلوعومالقألاوربحلامهسفنأنماولعجيواقراهباورتشينأاوقفتاواوعمتجا

اهباوثعبف«بتكنمالحنيعبرأهلاوخسنفيفاوذخأو«باتكلا
دمحلا:لاقفاهعمجأباهرخاىلعقأىتحاهأرقواهرشنهتءاجالف.هيلإ
|هتمسقمنعتلئسولالإيدنعتسيلةلأسماهنمتسيللل

.باتكلايفهركذامتفداصللئاسملانمامهرئاظنىلإ
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مامالل ةيلصاولاةبراحم

هللايضرباهولادبعمامإلانأانباحصأنمدحاوريغثّدحو

ملعوةغالبلاةمئأنم(.ه80-171)لازغلاءاطعنبلصاوبهذميهةيلصاولا(1)

يفلازتعالابهذمةلضانملاةيلصاولاترشندقلو.ةلزتعملانمهتفئاطوءمالكلا

ةريزجاونميلاىلإهلاجرنمددعبلصاوثعبثيحءيمالسإلاماعلاءاحنأفلت

ءاطعنبلصاودلو.ريثكقلخهباجأف«بهذملاةعاذإل.خلابرغملاوةينيمرأو

.نسحلانبهللادبعنبدمحملعيابنممناكدقوءةرصبلابًاشنوةنيدملاب

نأيركبلاديبعوبأركذدقف«ترهيتةقطنميفةيلصاولاراشتنابقلعتيايفو
بارعألاتويبكتويبيف»نونكسيًافلأنيئالثوحنلبيةنيدملابرقةيلصاولاعمجم
فانصأ»و«نيتلزنلانيبةلزنلا»:اهنمتافلّؤملانمددعءاطعنبلصاولو.«اهنولمحي

يراصنألاناوفصلوقيهعابتاولصاويفو.(لهجلاوملعلالهأتاقبط)«ةئجرملا

:ةلزتعملارعاش

رباربلافلخوىصقألااهسوسىلإةرغثلكيفنيصلابعشفلخهل

ركامدیکالورابجمکېتمهيزعلفيالةاعدلاجر

رزاجةيدممظعلايفتقبطامكقطنملكيفلوقلالصفنوبيصي
رئاشعلايفةفورعمةمعىلعمهسوؤرقوفريطلاناكمهارت
رعابألاقوفواجاجحيشملاينومههوجويفةفورعممهاميسو
رئامضلالاثميفلوقرهاظوهلكليللاىلعيأتةعكرينو

نادلبلامجعم؛(7/6-11)نايعألاتايفو؛هبهذمولصاونع:عجار

يبهذللمالسإلاخيرات؛(317/2)تايفولاتايفو؛(113/1)يضترملايلامأ؛(9-7/2)
؛(298/2)بهذلاجورم؛(214/6)نازيلاناسل؛(274/1)نانجلاةآرم؛(113/5)
.(92/3-93)مالسالاىحض
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تكرحتراعلاويزخلامهثروأوراكنلاةملكهديىلعهللانهوأالهنع

.ةتانزلئابق(نم)مهرثكأربربلانمموقمهوءةكرحلاضعبةيلصاول
ضعباوزهتنينأاودارأوةيضابالايفةقرفلاضعبباوسحأنيحءكلذو

نمكاذذإاشندقودعبءةرممهيلإرذتعافكلذمامالاغلبفءةصرفلا

وهويشهلمواقياللطب؛ميظععاجش؛نسلاثدحباشةيلصاولا

دقوءهبهذمنمبذيةرظانملللحتنملجرمهيفو.مهتدمعومهديسنبا
ديدحءةضراعملاديدشناكوءةريثكتارظانممامالانيبوهنيبترج

لكنماوزاجوبقنلكنماوعمتجاوةيلصاولاةملكتفئاكتفءةضراعلا

تومعلاباحصأمهونعاوذخأو«ترهاتنعاوزاحناف«بوأ

مهيلإجرخورذتعافهنعهللايضرمامإلاةفلاخغاورهظأو

ةدجنلابفورعملاىتفلاناكوةرمدعبةرممهلتاقفءةريثكركاسعب

(ناك)و.هلتقالإدحأهزرايالوءهلتقالإًادحأكرديالةعاجشلاو

!«ينبيأ‹مدقأ»:هللوقيو؛لاتقلادنعهضّرحيبىفلاكلذل

لسرأ)2(دجمہبرحنأوكلذ هنعهللايضرمامإلایأرالف

لجرهيفنوکيءابيجنًاشيجهيلإاوثعبينأمهدمتسيةسوفنلبجىلإ

عاجشلجروءريسفتلانونفبملاعلجرونيفلاخملاىلعدرلانونفبملعوذ
لسرتلصوالف.ةعاجشلابفوصوملايلزتعملاىتفلازرابيدجنلطب
مامإللهنولسرينمىلعاورمتئا«ةسوفنلبجىلإ هنعهللايضرمامإلا
:رفنةعبرأبهلاوثعبينأىلعًاعبمجمأرقفتاوسهنعهللايضر
‹سناينبدمحمثلاثلاو«سابعلانبارخأآلاويدهممهدحأ
مهيلإلسرأف«سرافدمحموبأهمساناليقدقوءهمساانغلبيلعبارلاو

وحناوهجوت‹لماعلالوسرمهاتأالفةسوفنىلعباهولادبعلماع

.ًادجممهرجنإو:لصألايف(2)
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اونوكفءهيلإمكذفنمانأورومأيفمكيلإجاتحانينمؤملاريمأنا:محللاقو

.رفسلاةئيهىلع
ءانأامأ:يدهملامحللاقفمنيبايفاولءعاسترفنلانأانغلبو

نبدمحممحلاقف.هللانيديفتنكرنإالإةرظانميففلاحينبلغيالف
‹منعهتملعو‹تاقثلانمهلكنارقلاريسفتتذخأدقفءانأامأ:سناي

.ًاجرغمدجأتررطضانإفوأأدحاوًافرحالإ

‹ةسوفنلبجنماوجرخفءرفسلاةئيهيفةعبرألارفنلاذخأو:لاق

()سناڀنبدمحممهبلطءلبجلانماولصفناالف«ترهاتىلإنيهجوتم
هوباجأف«بلطلايفمهيلعحلأوءهيلعاوبأفمهمداخنوكينأهوعدينأ

ىلإسناينبدمحمدمعءليللادنعاولزنومهراهناولحترااذِإفكلذىلإ

ىلعلبقأءاومانواومعطاذإف«مهماعطعنصيفذخأيفءاهفلعيف«مهليخ

اتاق«هراهنًئاصناكو.رجفلاهيلععلطيىتحأدجاسوًاعكارةالصلا
يلعاوقفشأكلذىلعًايدامتمهوأرالف.مہبأدوهيأدكلذناكفهليل

قوفالوهسفنبقفرينأهيلااوبلطفمهيلعيشو
اومزعفملياف.ليللابةوفغذخأيورفسلايفلمعيامضعبكرتينأو

.هريغمهمدخينماوبلطالإوكرتينأهيلع

مهمدحيو‹مهتمدخهوعنمينأفاخومهمزعومهدجیرالف

عكرأينوعدتنُطرشلعنكلو«متدرأاملعفأنا:محللاق

.هللاءاشنإدعب|ييلعديزأالنيتعکر

ءهبرلعيطملاهسفنلدهاجملا»هنأبريسلايفيخامشلاهفصو.سناينبدمحمبينماوبأ(3)

يفينيجردلاهلمجرتكلذكو.(165-166ص)«ةميركلارثالاوةريهشلابقانملاوذ
عمس)نمهناهنعلاقو.(ه200-250)ةسماخلاةقطلااعنمصوهو‹تاقبطلا

103



مهنااونظو‹مهرسو‹كلذبمهسوفنتباطكلذهنماوعمسالف

نيتعكرلاىلإماقمهتمدخنمغرفدقوءةلبقملاةليللاتناكالف

فصنىلوألاةعكرلايفًارقفءائيشهيلعديزيلأ(نيتللا)
.حبصلاهيلععلطوءرخآلافصنلاةيناثلاةعكرلايفوءنآرقلا

مهيفغلبوةرملوأنمرثكألعفامهباحصأىلعيشءدغلاناكلف
حورأوهبقفرأكلذنألقرملوأناكىكمجرينأهيلإاوبلطوكلذ

.هيلإًاجتلاام

ىلإرظنفءهمانمنممهدحأهبتناذإءةليلتاذاودقرمهغأانغلبو

فرطعمسف)رقوحيرتاذةرطممةليلتناكو«يلصيئاقسناينبا

لخديالناكنإ:لاقف«توصتفءحيرلااببرضيسناينباةوسك
.ةشحولااهبكبيصتسف«سناينباايكلثمناكنمالإةنجلا

هيلإمحلابقإوةسوفنلبجنممهجورخبعمساملمامإلانأانغلبو
ءةسوفن(لهآ)مودقبمكنمينرشبنم:لاقوء«هديبعملک؛هنممهرفو
نورظنيءةنيدملانماوجرخسمشلاتعلطاذإءديبعلاتناكو.رحوهف
عيطتسيالدبعهنعهللايضرمامإللناكوءلامشوأنيمي

دعقوءمزلفهيلعىقرفةنيدملاروسىلإدمعف«ديبعلاةلمجعمضوبنلا
مودقنورظتنيمويلکنوجرحم.ءانرکذاکلاحتناكفهيلع

.ةسوفن(لهأ)

(لهأ)سهنعهللايضرمامإلاديبعتأرمويتاذناكالف

.:لصألاف)4(

.رصو:يلاتلالكشلابةءورقمريغةملكلصألايف(5)
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(ف)مهمودقبرهيلإ|اوقباستومامالاىلإاوردابتفءاولبقأدقوةسوفن

هرشبومهمودفبهربخأوومامالاىلإحاصوماقفأديعبجرعألاهيلإرظن

cpلإةراشىلابمهقبسدفهودجوفكلذدعبهباحصأءاحفارحجرخف

.جرعألااهبزافدق:اولاقفهنعهللايضرمامإلا

‹مهمودقبمامإلاربخأوترهاتةنيدمىلإنويسوفنلارفنلالصوالف
اولخدأف‹ركسعلامودقرظتنیناکو؛كلذهءاسرهنةعبرأاوناکمېغأو

ةفايضلاراديفمحلاخدإب هنعهللايضرمامإلارمأفهلحلصيالمنم

.فلعومهيلعةفايضلاءارجإو

يفةلزتعمللكلذلبقلجأهنعهللايضرمامإلانأانغلبو
.جورخلا:باهولادبعمحللاقءاومدقالف.مهمودقلبقلجأىاقللا
دقاہنإفءانباودحیرتستیتحنينمؤملاربمأايانعد»:نويسوفنلارفنلالاق

.«رفسلااهبعتأوريسلااهتمذحخأ

لاقف.ةهرمتاذمهلخدأهنعهللايضرمامألانأانغلىو

ءاشنإ‹ةزرابملارمأكتفكدف‹نينمؤللاربمأايانأامأ»9:٠یدهمهل

.«هللا

.«هللاءاشنإسسافتلا

ملعيمدقملا»هناهنعلاقوريسلايفيخامشلاهلمجرت..يوغيولايسوفنلايدهم)6(

هفصوو.(170-172ص)«لالدتسالاوناهربلايفايلعلاديلاهليذلالادحلا

عجار.(313/2-314)تاقبطلا.«لالدتسالاونايبلاملعفمدقملا»هنأبينيجردلا

.(26/3-31)خيراتلابكوميفةيضابالاًاضيأ
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لجتنملايلزتعملااذهنيبوينيبىرجهنإ»:يدهملمامإلالاقف
.«كيلعاهضرعأنُديرأاہنمهوجوةرظانملل

.«نينمؤملاريمأاي«لعفا»:يدهملاقف

همتأىتحمالكلانميلزتعملانيبوهنيبىرجاممثيدحلاقاسف:لاق

هللايضرمامالليدهملاق«باوحلانعداحو«يلزتعملاغاز(هب)اذإف
ىتح«ةجحملانعداحوةجحلابكلبهذانهاه»:نينمؤملاريمأاي هنع

عضاوموهيلعةلزتعملاهيفسيلامعيمجىلعهنعهللايضرمامإلاعلطا

.باوحلانعاهيفديحيولاؤسلااهيفهلقرسي

هباحصأنعةرمتاذجرخ.ترهاتبناکنيحيدهمنأانغلىو

‹مهؤاشعبرقوءليللامهنجالف.هجوتنيأاورديملومهنعبيغتف
كلذكاوناكف«ءءاشعهلاولضفأومهتاجاحاولكأوهنماوسيأىتحاورظتنا

.دربدقوتئجنيانمو؟تبيغتنيأ:هلاولاقفيدهممهيلإلبقأاذإ

لهانمالاع(7)دعسهللانيدىلإتددريف:محلاقفكۇؤاشع

.مكنعيتبوبيغيففالخلا
هنعفشكفمهئاذغلهونجعًانيجعفداصفىلإمدقتف:لاق

خبطيلةليللامكءاشعناك:هباحصأللاقداكالفلكأيراصف

.نيجعلامعطهيفتدجودقوبطيملو

اوشتففلاق.انئاذغنيجعتفداصامنِإكلعل:مهضعبلاق

ىلإمَاذإىنةدحاوثالثىلعهللاتدمح:يدهممشلاقو

نيعستنأثيحطاقنلاىلإهعجرموفيرحتلاببسناكامبرلو.نوعست:ةمجرتلايف(7)
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اذإءةيناثلاو.يتجاحهنميضقأينإفناكماعطيأيلابأامماعطلا

ىلعافلامفوغتاتسل.ابتيزتجامونلانمةوفغتذحخأ

.هللانيدينتنكرنأالإةجحينينبلغينأيسفن

مهديسوةلزتعملاسيئرىلإثعبهنعهللايضرمامإلانإمث
كلذناكالف.الجأملبرضوءينالفلامويلايفمهيلإجرخيسهنأب
نممحليلجنياذامعمهراحسأتخفتناوةلزتعملانونظتءاسدقو«مويلا

.ةمخلطمةمغيفاوناكوةسوفن

رفسلاهبعتأيسرفنإ«نينمؤملاريمأاي
هنعهللايضرمامإلارمأفءاهبكرنليخبنينمؤملاريمأانلرمأولف

رظناذإف«لخدفهبجعياسرفهنمذخأيف«باودلاراديفلخدينأبويأ

داكوهالجرتعلتقافةبذجهبذجفاهتيصانبذخأءهتئيههتبجعأسرفىلإ
هبجعيمواهرخاىلعتأتحكلذكناكفهيدينيبهسأرىلعطقسينأ

ريمأاييسرفيلععمجا:مامإللسابعلانببويألاقف.اهنمءيش
.هریغنميلِإنسحأهبيدهعنإف«نينمؤللا

سابعلانببويألاق

ةبذجبويأهبذجهسرفبىقؤينأهنعهللايضر مامإلارمأف

ىلعهلردقيملوءاوحلانمعلقنيوهسأرسرفللعلقيفهيلعموقيامردقب

هنیحستولمرلاقارحإبرمأفلافحللاهيوهدجوفهسرفبويألمأتفيش

هللعجفءتیبلايفهسرفلخدأفهيفهعضوفتیبيئهلعجفهبرمتئاف

.اوجرخف

اوعمسالهبنوبجعتيوبويأىلإنورظنيسانلاوناركسعلاىقتلاو
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مهيلإرذعأفءاولضهبامكرتىلإمهاعدوةلزتعملاىلإمامإلارذتعاف
.ةرظانملااولأسفءهتبصانمالإاوبأفةجحلايف

ةيلصاولاوفوفصلابرمأهنعهللايضرمامإلانإمث

نمهعم.نمونيفصلانيبةرظانملليدهمجرخفءاهفوفصتفصدق
ىفلاجرخفءهباحصأهوجوبمامألامهعمجرخفنيملسملاةعامجوهباحصأ

:سناينبدمحمليدهملاقفءهعمةلزتعملاهوجووةلزتعملانمرظانملا
ملعأبتسلو«تنأهيلإجرخالب:سناینباهللاقف.هرظانفهيلاجرحخا
لبقنم”(ببصتي)يذلاقرعلاهيلإتجرخاذإتفوختينكلوينم
.سناي

هباحصأنمرسيفيدهمىلإلسرافءنونظلاهبتنظوهسفنهتملسأ

ترتسكتبلغنإويلعرتستنأديرأينتبلغوكترظاناذإينإ:هللوقي

.هبحاصىلعةرئادلانليرديدحأانيفسيلو«كيلع

هلهتبلغةمالعنأ‹يلزتعملاتبلغذإهنأهباحصأمميدهمقفتاف

.هتبکرتحتاهعضيوهسأرنعهتيشاشعزتينأ

‹نالوقيامنوملعيسانلاوةرظانملانمهوجوانيبترجانإمث
كلذيفخفءملعلانونفيفالخدانإمث.هبحاصىلعامهدحأحلفيملف

دنعراصىتحملعيمامإلانأريغءامهرضحنمع

ناکافريغدنعومامإلادنعنيرجحلانيبقفصلاكامهرضحنمةعامج
.يدهمهبلغنأكشوأب

.يفيذلا:لصألايف(9)
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تحتاهلعجوهسأرنعاهعزنفةيشاشلاذخأءهبلغالف
باحصأربکفءيلزتعملابلغاذإتباحصأنيبوهنيبةرامأكلذناکو

.هيلعيدهمةبلغليدهم

اقرتفاملف..يدهمايينتردغ:لاق«لعفامويلزتعملاهيلإرظنالف
نمةعاجشلابفورعللاقفلاجرح‹يدهممهيلعحلفأدقو‹ةرظانملانم

.ةزرابلابلطف«قلزتعللا

ىتحهسرفبذجفهيلإجورخلاةئيهيفسابعلانببويأذخأف
بوكريلماجت‹ناقيرفلاهاريثیحهبوکردارافنيبیوتسا

عاجشلاىفلاوبالاف«مهنيعأهتردزاونيقيرفلاةماعهنمكحضف

هبکرنيحهسرفیرتالوأ.ينبالتقينمءاجنآلا!تاهيه:ةلزتعملانم
.قذاحلاسرافلاتحتالإكلذسرفلالعفيالو«ىلدأفيك

هيلعلمحفءاليلقابراضتوًايلمالسقافءىتفلاىلإ(بويأ)جرخف

(ةيلصاولا)تأرالف("هحربهقشفهنعطهنأانباحصأضعبركذو
٩«نيمزہماولواعیرصاہنعيمحييذلااهسرافواهديمعواهسيئرنبا

.ةلزتعملايفلتقلارمتساوبرحلاتدتشاوسيطولايمحامدعب

برضي«سابعلانببويأوةيحانىلعبرضيمامإلانبحلفأناكو
.دحاودحالإهلسيلسابعلانبابويأفيسناكو.ىرخأةيحانىلع
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يعاذإهلعلوةدحاوةيحاننمدحهلسیلوليامناربشلیقو

لعهلعج

برحلاتعضو«نخثأوةيلصاولالتقيفركسعلالهأنعمأالف

نمنودعينوملسملاراصءريسيلاالإةلزتعملانمتلفيذكيلواهرازوأ

«سابعلانببويأهباصأنمو هنعهللايضرمامالانبحلفأهباصأ

ضعبركذوءحلفأهنأركذدقوءدحاوليتقبٌلتقرثكأمهدحأاودجوف

.7(ايقةئامعبرأاهتدعحلفأىلتقنأانباحصأ

ةدحاوةيحانىلعبرضي(ناك)امهدحأنأانباحصأضعبركذو

يأملعأهللاو«نيتيحانلاىلعبرضيرخآلاو

نأومهتقاسيفنوملسملاناكاومزهنانيحةلزتعملانأانغلبو

يةموحيفلجرةئيهكفقاوءيشىلإرظن«سابعلانببويأ

هبرضنيحهدييسحأوهبرضنمیفهفیسبهبرضفالجرهلاخف«جاجحلاعيقن
يردأتسلویوقائشتبرضىنإ:هباحصأللاقعجرالف.ةدش

روصعلايفهنولمعتسيربربلاناكيذلافيسللانيلإتلصويلافاصوألالدت(11)

نمناکايرو)ديعبدحىلإهبشيوهونيدحاذوًيقتسموًليوطناكهنأىطسولا
ةفصبنوظحاليفيسلااذهنوفرعينيذلاو.روهشملاىقراوطلافيسلا(هطماياقب

ديعبنمركذيام«ضبقملاوفيسلانيبلصفييذلادملالوطوهضبقمرغصةصاخ
يفةيحيسملالغوت...ىلععرستبنيثحابلاضعبهبلدتسايذلارمألا«بيلصلاب

جاتحنالاكوهو.ءارحصلابلقىلإتلصوىتحةميدقلاروصعلايفربربلادالب
نادلبلانمدروتستفويسلاهذهضعبتناكهنألكلذو.هاوجاتنتساءهنييبتىلإ

ىلاربربلادالبنإف«ىرخأةهجنمو.ةهجنماذه.ايناملاواينابسااهنموةيحيسللا
يذلادحاولادحلااذفيسلاًاضيأتدمتعادقاذفيسلاعنصتتناك
هيفرثأالفيسلااذهضبقموءودعلاىلإةيوقةبرضديدستبهرهظةناتمحمست
.ىرناكءريخألاعوتلانمسابعلانببويأفيسو.موعزملابيلصلل

.ةجرتلايفدراوريغحلفأىلتقددعريدقت(12)
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مہدیأبهوسملف.ًافقاوًادومعهودجوف‹ىلتقلانماوحفصتفوهام

.نيفصنراصف«فيسلابهلبويأبرضنمعقو

نيملسملاةماعهعنمفريسللادارأف‹ليعافألااهيفلعفامدعبءاهيتأي

.مہبلغتشیملفردغلانمهوفوخوسلاالإمهيلعياوكلذنم

‹مهئايحأصضعبلإلصویحسابعلانببويراسف:لاق

محةاشاهيلعةريبكةعصقيهو‹هءاشعهلاوبرق.‹ليللامهنجالف

ًظعظعء‹ةاشضلاماظعیقتناواهلكةعحصقلانملکأفنبلو

.ائبشلضفيملوء‹نبللانمهلكبطولابرشوءاهرخاىلعقا

فذحخأفهيلعًاکتافصخلانمطسوألازاكرلاىلإدمعهنامن

حبصلاةالصلصحابصلاهيلعحبصأ|ےلف.حبصأىحءنارقلاةءارق

.ءوضولاهيلعضقتنيموءاشعلاءوصوب

اوقفتادقوءهسرفهلاوبرقينأبويأمهرمأ«سمشلاتعلطالف

نإ«بويأاي:لاقفمهملكتمملكتءهسرفبكرالف.هباوردغينأ

.كسرفىلعمهبعالتنأاودارأيحلانايتف

ناکوءاہبنومارتیًانابضقاوذخأواوبكريحلانايتفنامث

.بویآردغبمللفکتفةعاجشوةدجنوذلجرمهيف

.هبملعنيحبويهنعلفاغتفحمرلاب
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مہنملتقفءبويآمهيلعشف‹هتبرضبويأىقتا«هبرضينأدارألف

ءاسنىلإحاصفءیرخآأةينامثمهنملتقفةرممهيلعلمحوةينامث

!انيفكي:هلنلقف؟نكديزأمانکیفکیله:يجلا

ةوبلوًاعبسهيفدجوفداوبزاجهنأانغلبو.سابعلانبابويأهجوتف:لاق

يلجرودسألايلجربرضنيحعطقو«فيسلابمهيلعًّذشفءاملابشأو

لهآاي:ىدانفربربلاءايحأنميحبزاجفناوبحيونافحزي(هكرتفءةءوبللا

يجلالهأردتبافءةردسلادنعيداولاىلإضميلفمحللامكنمدارأنم؟يحلا

قفطءوركملالكأينمف.املابشأامهعموناوبحيةؤبلوعبساهباودجوف

.لكاي

كراتًاريثكةرخآلارمأبالغتشمناكيدهمنأانباحصأضعبركذو
.ةرخآلاملعلضرعيموايندلابالغتشمهتلاخنباناكوءايندلل

هتلاخنباويدهمهيلإمصتخا هنعهللايضرمامإلانأانغلبو

عيضدقيدهمديريءاذهنإنينمؤملاريمأاي:هتلاخنبالاقف«ترهاتب
.هترخابرضيكلذداکیتحءایند

رمأبلغتشااذهيتلاخنبانِإ‹نينمؤلاربمأاي:يدهملاق

.اباوجمامإلامدريملفهترخابكلذرضيداكىتح

دقومهالوةبغرايندلافهلتسيلدهازدباعراداهدجوفيدهم

هنعيقياميدهمدنعبصيملفرطملاهنعللايضرمامإلابرضأ
.رطملا

عفنأوهف«يدنعنکسيهعديدهملاقيدهمةلاخنبانامث
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ىلإلصوالفيدهمهعمورادىلإًاهجوتممامإلاجرخف:لاق
لخدفءايندلاهيلعتطسبنادقةمعننمفرتمراداهدجو

رطملااهلنيلةديدجًابايثملجرختسافءنزخملاىلإرادلابحاص
ةمعطألابرمأوًانسحءاطووًاشارفمغشرفوءاهايإمهاسكفءاهلتبيملو
ىلإهسأرمامإلاعفرفءنارينلامحلدقوأوريخلامهيلععسووتبرقف

اهتمصاحمباوجاےدرو.يدهمايةجحلاكيلع:لاقفيدهم

.ترهاتب

خيشىلإةأرلاتضمفءةسوفنلبجبةأرمابطخيدهمنأانغلبو

لجرف.يدهمامأ:خيشلاالاقف.اهرمأيفهريشتستخويشنم

‹خاولجاتئمةملتافو.ءحالصلالهأنموهوءةرخآلايفةبغروةدابع

ىلعردقيالاهروسجتمدهناوتمدهنادقدسیقوفدساةعساوىنيعب

دشألاننظافءتجوزتاذإف.سانلانمةليبقالإاهحالصإواهدس

ثكمو.يدهماهجوزتفةأرلاتعجرف.كسأرىلعهنيلقنتبارتبالإ
لأسفءهبتسيلاهدجوفءاهاتافءاطزنميفاهترايزدارأمثًانامزخيشلا

اهسأرىلعبارتلالقنتاهدجوفءاهوحنهجوتفاهعضومبربخأفءابنع
.امهلوقركذتفءةعلتلل

113



هنعهللايضرمامالاةرصاحم

©سلبارطةنيدل

هللايضرباهولادبعمامالانأانباحصأنمدحاوريغثّذحو

ىلإ”اهجوتمىضمفءرفسلاةئيهيفذخافءجحلاىلإريسملادارأ
Oبارادقفهللاقيالجرمهيلعلمعتسافءازاجف)رم.

طالبىلصملابارعيفو.تيلالتهللاقيعضوميفلصاهبماماللو
سروهسأريوتسيف هنعهللايضرمامإلااهيلعءىكتي

.ردصلاىلإانمفقاولاغلبت«مويلايهفءةطالبلا

تعمتجافجحلاىلإريسملاىلعمزعدقوةسوفنلبجىلإهجوتمث

ريسو؛(65/1-66)ينيجردلاتاقبطباهولادبعمامإلاةرصاحمنعنراق(1)
.(144/2-146)ضايرلاراهزأو؛(196ص)يخامشلا

.هتجوزعم:ةمجرتلايفدرو(2)

هذهبونجنمدتمتيتلاةسلسلليبرغلافرطلالكشيوهو.سلبارطةيالولبج(3)

.سباقىتحةنياللا

ةثالث»غلبترمدلبجوةسوفنلبجنيبلصفتيتلاةفاملانأيسيردالاركذ
ربربلانملئابقلابجلاهذهفارطأيئنكستهنالاقو.«ةلصتملامريفلحارم

نملصتتقطانملاهذهو.«اهعرسأواهاضمأنوبكريولبإلانوجتني»ءةناهرنومسي
.نادوببونجلا

.(133ص)نادوسلاضرأوبرغملا:عجار

.راردمةمجرتلايف(4)
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ريمأاي:هلاولاقف؛جحلاىلإريسمللهدارمبمهربخأفةسوفنعومجهيلع
كوذخأينأةدوسملانمكيلعةفاغيضعنأكعدنانسلءنينمؤلا

ءكولتقينأانبصأولو.هللادودحونيملسملارومألطعتتفكوسبحيو

لطعتنأنمانيلعكلذنالوءانيلابام«نيملسملانمالجركدعبيلونف
.هماكحأوهللادودح

لهأنمهناوخإىلإ هنعهللايضرمامإلالسرأف:لاق
ورمعوبأ‹ملعلاوعرولاولضفلافرصعلاكلذفمدقملاناکو

ىلإلسرلاتلصوالف.دابعنباوهنعهللايضربيبحنبعيبرلا
ءانعلايفكلثمناكنمنأب«ميبرلاهباجأءدابعنباوعيبرلاىلإوقرشللا

ثعيينأةدوسملانمهسفنىلعفاخومهتنامألمحتونيملسلملارومأل

.يحوهو

رومألءانعلانمةروكذملاةفصلاىلعكلثمناكنم:دابعنبالاقف

اهببجييتلاطورشلانمقيرطلانامأنألهيلعسيلفءنيملسلا

.هعاطتسانمىلعجحلا

نمهيلعمدقينأهلوسرلارظتنمهنعهللايضرمامإلاثكمف

9)ةسوفنيفثکمفهيلعهبجحيللاملسرأفنبعيبرلا

لقعمهنأبةثالثوحنىلعبونجلاىلإلامشلانمدتِييذلاةسوفنلبجرهتشا(5)
مهعمملسنمبهنعجراوخلافارصتاتقو(ض)بلاطيبأنبيلعدهعذنمةيضابإلا
راجشأبولالظلاةفراولاهضايغوةيراجلاههايمبلبحجلارهتشاكلذكو.ناورهنلهأنم

ةفصبريعشلاةعارزاهيفحلصتيتلاهعرازمبوكلذريغونيتلاوموركلانمءةهكافلا

نماًبعطبيطأناکزبخأاذإ»هنا«توقايهدعبنمولقوحنبالوقيثيحبءةصاخ
قرطلانعةديعبلاقطانملاهذهيفناطلسللةمواقملاحورتزكرتدقو.«ةطنحلازبخ

ءاوداجو(سورسوأ)سورش:ناتيرقاهرهشأناكيتلاىرقلانمددعيفةقورطللا
=صاخعاعشإزكرمانملكربتعتنيتللانيتنيدملاةيليطسقوةوازفنىلإةفاضأللابكلذو
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يقبو‹ةالصلالئاسمهدنعنوملعتي«نيتسعبساتغلبافءةرملاكلتىف

.اهورکذيلباوبأاهنم

سانلانمهعاطأنمبهجوت«قرشملاىلإلسرأنيحمامإلانإمث
ربربلانممهابجبنمةماعوقسوفنلبجوسلبارطزيحلهألإ

.يدهمدهشتساهيفو«ديدشلاتقةنيدملالهأنيبوهنيبناكو

‹نوملسلملامزہناهلاولاقادإفسراوعطقهولتقالهنانغلىو

.مسبتوههجوحرشناةدوسملامزهناهلاولاقاذإو«سّبعتوههجوضبقنا

دیکىلعاوجانتينأاودارأاذإےدهنعهللايضرمامإلانامث

مهرسجرخمثنوجانتينمصقتنيناکومهرسجرخودعلا

‹نارمعنبروزمءهریزوووهالإیفبيلتحهبأدكلذناكوءاضيأ

هجوتمث؛فحاولجربةنيدملارصاحأال[انافراصحلا]اوعفرامهللاقف

.ًانيحلبحجلابثكمفءةنيدملاحتفنمسيأدقوءةسوفنلبجىلإًاعجار
رومأبةيانعلاوربصلاولامتحالاوملحلاوملعلانميطعأمامإلاناكو

.اريثكنيملسللا

تناكيذلاةسوفنلبجحتفناةراشالابریدحجلاو.يضابالابهذاىلعنيدلامولعل=

اذهدنعهحوتففقوىلإرطضايذلاصاعلانبورمعدهعيفمتدقىراصنهنکست

.(ض)باطخلانبارمعنينمؤلاربمأنمرماوأىلعءانبدحلا

يسيردالا؛(92-93ص)لقوحنباةسوفنلبجنع:عجار

يناجتلاةلحرو؛(296/5-297)نادلبلامجعم؛(تسرهفلا)يركبلا؛(105-106ص)
.(تسرهفلا)

Basset:كلÜSو (R), Les sanctuaires du Djebel Nafousa; Xavier de—

Planhol, Les fondements geographiques de l'histoire de [’Islam, p. 143 et ;154

(7.):ةمجرتوقيقحت«مهارفوةسوفنلبجخويشةيمسن
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هيلعيعدملاددرتسافءةسوفنلبجبنالجرهيلإمصتخاهنأانغلبو

نباانهاهله‹هئاسلحمامالالاقف.هعهللايضرمامالادیری

.الاولاقف؟رطغم

كسمتساءكغلابناكلف.ًادغلجألانيمصخللمامإلالاقف
.ةرملوألعف|کدرنمًاضيأعنتمافهيلعىعالملابيعدل

.الاولاق؟ريطغمنباانهاهلهءئاسلجلمامإلالاقف
.ادغلجألاممللاق؛كلذكءثلاثلامويلاناكالف.ادغلجألا

ىعذمابيعذملاكسمتساو«نامصخلارضحمبارلامويلاناكالف

‹يرضحلااذهلوقياذام.لاقو‹عنتماف‹باوحلامامالاهددرتسافهيلع

يفًادعاقريطغمنباناکو؟ريطغمنباانهاهلهءئاسلجلمامإلالاقف

ريطغمنبابثوالإهلوقمامإلامتيملفءهبايثبًايشغتسمسانلافرط
ريمأايينكردأ:لوقيوحيصيلجرلاوهئطوفىلع
هدرف«باوحجلادرتساف«هكرتبهنعهللايضرمامإلارمأف!نينمؤللا

.لجرلاةفاخسلوطبرجضيملو«مهنيبمكحو

نعذخأنممناكوًايتفمًاهيقفًالضافاخيش»ناكهناهنعلاقويخامشلاهلمجرت(6)
تذخأينإلاقوايتفلانعلقتناف.نوروكذملاةسمخلاهدعبمدقمثةديبعيبأ
.«لاوقألانمهدنعهبذوخأملايلررجيملوةديبعيبأنع

Eudes)93-1/92(:كلذكو.(143ص)ريسلاباتك:عجار 1baditesردصملا

.روكذملا
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يناثلاقارتفالا

ةيضابإلاني

هجوتلادارأالےسهنعهللايضرمامإلانأانباحصأرثكأثّدح

مهيلعلوينأهوبلاطوسلبارطلهأعماوجهيلإعمتجا«ترهاتىلإ

ملو‹مهيلعهئارزوضعبةيلوتهنعهللايضرمامإلادارافالجر

ريزومهيلعيلوينأهنعهللايضرمامإلادارأوكلذاوبي

ةبحمنماوأرالءهيلإهوبلطوامنعهللايضرىلعألادبعنبحمسلا

(”باطخلايبأ«مهمامإنباوهوهيلعهنأشنسحوهلهراثيإوهلمامإلا
.كلذلبقےسەهنعهللايضر

هتقرافمهرک‹حمسلافمهدارم هنعهللايضرمامالاملعلف

حمسلانأمتملعدقمكنإرشعمايءلاقوء[هل]هترزاؤمدارأو

نُمتدرأادإف.هتقرافمديرأنلو‹مهحصنأوءيلِإسانلابحأويريرو

يذلايناثلاقاقشلانأشبءايركزيبأةياورنعاريبكًافالتخاريغصلانباةياورفلتخت(1)
۱.(20-23ص)ةمئألاخيراتمجار.ةيضابالافوفصيفعقو

ءالعنمضينورابلاناميلسهفنصءةرجهلليناثلانرقلانميناثلافصتلاءاملعنم(2)
.تاقلحلادقعيوسيردتلابموقيناكوباهولادبعمامإللًاريزوناكءةعبارلاةقبطلا

؛(163ص)يخامشلاريس؛(اهيليامو67/1ص)ينيجردلاتاقبطهنعمجار

`.(77/1)خيراتلابكوميفةيضابالا؛((147/2ةيضايرلاراهزألا
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مهعداوومكيلعهتلمعتساويسفنىلعمكترثادقينإف‹مكيلعهلمعتسأ

زیحىلعحمسلاو‹ترهاتدیریهجوتوےسدەهنعهللايضرمامالا

‹مهحلصأوهلهلّلذف؛همكکحفلدعأوةريسلامهينسحأف«سلبارط

 هنعهللايضر باهولادبعةمامإبرقم

لمعتسادقوهباحصأهوجوهيلإعمتجا‹حمسلاةافولاترضحالف

«كرمأبانرمأوءانّضوفلاولاقفتحتةريثكلامعاهزيحوسلبارطيف

أدشرانولأتنلكنإو.كتاممدعبوكتايحيفكوعيطمانإففلاكمحر

.ًاريخمالسإلانعوانعهللاكازج

مكرمأالعابتالاوهللاىوقتبيسفنومكيصوأءحمسلامحللاقف

هللايضرباهولادبعمكمامإةعاطوءهنعمكرجزاعءاهتنأالاوهب
نماودهاجوهيلعيذلاقحلانعاًيقتسممادامءهدییأتو هنع

.هلرفغوهللاهجريفوتو.هفلاخ

اغلبمهتومبسانلايفرمألاغلبهيلعهللاةمحرحمسلايفوتالف

ةميظعةياغحمسلسانلابحغلبدقو؛فلخهللاقيًادلوكرتوًيظع

ملعهلسيلنمم‹سانلانمةماعلاترمتئاف؛هتجردمظعوهتریسنسحب

نبافلخمهسفنأىلعاولوينأءنيملسملارومأيفزييمتالونيدلايف
نمسهنعهللايضرنينمؤملاريمألقفوأكلذنأاونظوحمسلا
يغبنيسيل:لاقونيدلايفملعهلنممهيلعكلذٌدرف«مهلعف
.مكرومأنمءيشىلإمكمامإاوقبستنأ

‹نينمؤملاريمأكلذبيضرنإفءانسفنأىلعهيلون«مهضعبلاقو
:مہنمحالصلالهُكلذمهيلعيافانسفنأنعهانلزعالإو
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‹هنعهللايضر(”Çيسادغلاراردنبليعامسابينماوب

«ةسوفنلبجىلع هنعهللايضر1ل«نسحلاوبأو

هولوينأالإةماعلاتباأف::نيملسلملاةوعدلهأنممهيلإرظنینمهوجوو

 هنعهللايضرمامالاىلإًاباتكاوٹعبووّلوف‹مهسفنأىلع(فلخ)

نإءاولاقفءافلخهنبامهفالختساو‹حمسلاءهلماعيعنب«ترهاتب
.انرومأنعهانلزعوهانكرتالإولانلعفبنينمؤملاربمأيصر

ةيلوتوهلماعةافوب«سلبارطلهأبتكمامإلاتلصوالف

يضرمامإلابتك«مهيلعكلذريخلالهأدروءفلخهنباسانلاضعب
ينإفدعبامأ«ميحرلانمحرلاهللا::مهتبتاكمباوج هنعهللا

نعمکاہناہکءاهتنالاوهبمكرمأالعابتالاوميظعلاهللاىوقتبمكرما

دروافلخضعبلافالختساوحمسلاةافونمهبيننومتبتاکامينغلبدقف

ةريسًاطخأدقفءهمامإاضررغبافلخلونمنإف.كلذرخلا[لهأ]

عجریلفءاذهيباتكمكاتأاذإف.باصأدقفءهتيلوتنميأنمو«نيملسلملا

ءحمسلانبفلخألاهيلعلويذلاهلمعىلإحمسلاهلمعتسالماعلك

.«نوحلفتمكلعلةبوتلااوعجارومكبرىلإاوبوتو«يرمأهيتأيىتحف

‹هوأرقفهيلعاهلهأعمتجا‹سلبارطىلإمامإلاباتکلصوالف

مامإلارمأوءهتيلوتنعفّقوتنمبيوصتوًافلخلونمةئطختهباوباصأو
يضرهيلإاوبتكفنبفلخالإءهلمعىلإعجرينألماعلكب

بتکو.ًافلخمهتيلوتنماولعفاممشنأنوبلطي«ةيناثةرمهنعهللا

هنيبايفكلذهعسيال‹مهلعفزيوجتنمهولأسامنأًاباتكمهيلإمامإلا

تاقبطلايفينيجردلاهركذامنراق.ملعلاةلمحبنيفورعملاةسمخلاءاملعلادحأ(3)

.(142و124ص)ريسلايفيخامشلاو؛(21/1)

.(17/3-25)خيراتلابكوميفةيضابالا:كلذكرظنا
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؛كلذمهلعفنماوبوتينو.«مكلهتلعفلكلذينعسوولو».هللانيبو
روماللازتعالاوهللاىوقتبهرمأيهيفهدرفأًاباتکفلخىلإمامالالسرأف

مرحفهلامنمتاقدصهلعفدينمىلعمرحوءاهنعفكلاونيملسللا

.نيملسملارومألزتعيىتحاهذخأهيلع

نيملسملارومألرظنلايفدهتجاهنعهللايضرمامالانإمث

يئاوناكنيذلانيملسملاةعامجنمةصاخلاىلإ|ًاباتكلسرافةياغب

باتكلاهلاوعفدينأمهرمأو«فلخلامعتساهيفرخاًاباتکو«سلبارط

تفكونيملسملارومأنعلزتعاوهأرقنإف.فلخلزعهيفيذلالوألا
يناثلاباتكلاهلاوعفدينأءرومألايفةبغرهلنكتملوعاطأواهنع

مكحيىتحءهغيزوهيغيفهوكرتينألازتعالايأنإوءهتيلوتهيفيذلا
.نيمكاحلاريخوهوهللا

اوعفد‹سلبارطىلإهنعهللايضرمامالابتكتلصوالف

زتعاءهمهفوهأرقالفءهلزعهيفيذلاباتكلاحمسلانبفلخ

هكرتف.[هل]لاهحلاةيلوتىلعىدامتوءلازتعالانمنيأو

.”ەغيزوهغيفنوملسلملا

مرحو هنعهللايضرمامإلاباتكمهلصوالفولونيذلاامأو
مهاہنيوءهولعفاممزيجينأهعسيالهنأوهيلعةماقإلاومهلعفمهيلع

هباوضريملوكلذمینیملفءمحلاومأ[نم]تاقدصاوعفدينأ

«ليحرلانببوبحمنايفسيأىلإءقرشملاىل|ًاباتكاولسرأواوعمتجا

ةقبطضارقنادعب«قرشلايفمدقملاووسأرءكاذذإوهو

ريس؛حمسلانبفلخراصنأوباهولادبعمامإلانيبرهظيذلاقاقشلانأشبنراق(4)

ينيجردلاةياورامو.(اهيليامو148/2)ضايرلاراهزأ؛(اهيليامو88ص)يخامسلا

.ءايركزوبأهركذامًاسابتقااهنوكودعتاليهف‹(69-68/1)
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يبآورجاهملايبومعلانب,دلم5ناسغ.نباو؛«بیبحنبعيبرلا

.لئاونببويا

هللايضر©ليحرلانببوبحمنايفسيبأىلإبتكلاتلصوامف

ملنمةباصإوافلخلونمةئطختب«مهبتكباوجبمهيلإ|بتكےسەنع
.هنعهللايضرباهولادبععابتابمهرمأولوي

ملنيحهباولغتشيملوهوکرت.مهيلإبوتعباوجلصوالف
باهولادبعنأاومعزو.للعلايفاوذخأ[وهب]باجأاممهقفاوي
نآاومعزوءةعدبالوثدحريغبمهمامإبسيلهنعهللايضر

نماولعفام1زوجينأمامالامحلاؤسدعبفلخ

يفمهوءةزوحيفهنأو«باهولادبعنعةعطقنمتازوحلانأاومعزو

باهولادبعةمامإبرارقإلاالإ«لئاسممهنيبواننيبنكيملف«ىرخأةزوح
قارتفا»باتکيفمهيلعدرلاوركذنسو.هنعهللايضر

.هللاءاشنإ«ةيضابالا

ىخامشلاريسو؛(70/1)ينيجردلاتاقبط؛ليحرلانببوبحمنايفسيأنعنراق(6)
.495ص)

۱
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(ض)دبعةديبعيألامعتسا
بيطلانببيبحلافلخةبراحمو

هللايضر باهولادبعلماعنأءانباحصأنمدحاوريغركذ

اوركنأنيذلالامعلادحأوهوءهتينمهتكردأ«بويأنبنسحلاوبأ هنع

هنوربخي هنعهللايضرمامإلاىلإةسوفنتلسرأف؛عنصامفلخىلع

اوراتخينأمهيلإمامإلالسرأفالماعمهيلعلمعتسينأوهلماعةافوب

.مهيلعهلمعتسي[ف]ءهلهنوُمسيرومأبمهالوأومهلضفأ

ةديبعوبأالإدحأرمألااذغحلصيالأةيناثمامالااوعجارف

هللايضرمامإلامهيلإلسراف.نوانجألهأنملجرءديمحلادبع

نيحةسوفنعومجتعمتجافءرمأوهيأربمهسفنأىلعهولوينأهنع

ريمأنإ:هلاولاقفءةديبعيبأىلإاولسرأفملهرمأومامالاةيصواهتغلب

هللاباتكباننيبيضقتلانيلعكلامعتساوانسفنأىلعكتيلوتبانرمأنينمؤملا
۱.نيحلاصلاراثاو مالسلاهيلعهيبنةنسو

انآ«فيعضانآ»:لاقكلذمهتمةديبعوبأعمسالف

ىرخأةرممامأالاةسوفنتلسارف.«نيملسملارومأبمايقلاىلعردقأتسلف

يخامشلارسو؛(اهيليامو70/1(ينيجردلاتاقبطينوانجلاةديبعيأنعنراق)1(

بكوميفةيضابالاكلذكرظناو؛(152-155)ضايرلاراهزأ؛(اهيليامو79ص)

.(89/1-103)خڂيراتلا
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هللايضر مامألامهيلإلسرأف««فيعضانأ»هنأشف

«ويدرب»و‹ةيبرعلابللابملفلحو‹هلامعتسابمهرمأياتك—هنع

«Uءلوقيالجرالإنيملسلملارومأدلقأال(2)ةيربرىلابشیکیبأوةيرضحلاب

.(فيعضنُ؛فيعض

لوقيو‹نيملسملارومأيفلوخدلابهرمأيةديبعيبألمامالابتكو

تنكنإو.كينغتنيملسملالامتيبءلالايفًافيعضتنكنإ»:هل

تنكنإو؛كندبهللايوقي«نيملسملارومأيفلخداف«ندبلاِفًافيعض

.«”يتيكوتلانيتلصيءايركزيبأبكيلعف«ملعلايفًافيعض

رومأففلوخدلااكعسيyıهلاولاقف«ةديبعيآ91اولسراف

بدألاوملعلابةفورعمزوجعىلإاهّجوتمءةديبعوبأیضمف

؟يلعهبنيريشتويلنيرتاذامفءلبجلا

:ةيربربلاةغللابهلالاءاسأنععجار(2)

De Motylinski (A), le nom Berbere de Dieu, Revue Africaine, 1905 (p. —.(141-8

Marçais (G), Les Dieux des abadites et des Barghwata, Hesp. XXII, —.(1936)

ةغللانأركذتننحنو.«PدrDieس»ةينيتاللاةملكلانوكتدق«ويديرب»ةملكو

.دهعلااذهيفندملايفعويشبطاسوألاضعبيفةلمعتسملازتالتناكةينيتاللا

العمو‹لئاضفلالکللعناکهنإ»‹سابعلايبانعقن‹لاقف‹يخامشلاهلمجرت)3(

.«لهانلکل

ءايركزيبأةياورلقنييذلاينيجردلاهركذدقو.(178ص)ريسلا:عجار

هفنصدقو.(153/2)ضايرلاراهزأنراق.يتولاللاءايركزيبأاباهریفاذحب

‹خيراتلابكوميفةيضابالابحاصامأو.ةسماخلاةقبطلاءالعنمضينورابلا

.(45/3-46)يتوكتلاءايركزيأمسابهنعثدحتيف
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لاقف؟مزحأوكنملضفأوهنمةسوفنةعامجيفناكله:تلاقف

رانيفكماظعهللاخسفيالئلنيملسملارومأيفاذإلخدا:تلاق
!منهج

فمفمعنأف‹ةسوفننمنملسملاهعامحىلإةديبعوبأقافلاق

.مهسفنأىلعهولوفمهرومأيئلوخدلا

!انمئامعنمنسحأةياقوروزنلانباوضماضعبلمهضعبلاقف

.هرومأعيفةريسلانسحألادبعةديبعوبأيلولف

لضفلانم[ريثك]هنعانغلبدقفىانركذيذلاءايركزوبأامأ

.عرولاو

ديريقرشملانملبقأ«قرشملالهأنمانباحصأنمالجرنأانغلبو
مامإلاىلإهّجوتومهلُمأتوهلهأصخفتولبجلابزاجفقوعدلالهأةرايز

نعترهاتلهاهلأسو.مهسّرفتواهلهأحفصتاهلصوالف.ترهاتب
ءلبجلاوهءايركزوبآوءءايركزوبأوهءلبحجلا»:لاقفءةسوفنولبجلا
ىتففسابعلاوبأامأو«يسفن«يسفنءكلازغلالثم[ف]سادرموبأامأو
.(ينيعرغم

ءهريزووباهولادبعمامألاينعيءهريزووءمامألاالإابسيل»:لاقف

.«نارمعنبروزم
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رمأ[هيلع]عاضفءهترخآرمأيفلغتشا(”سادرمابأنأانغلبو
فاطفءةأرماهيلعبطخيالجرةرمتاذلسرأفأريقفناک[دق]و.هایند

ةدحاوالإقأرمادبجيملوهلبطخيوبلطيلبحجلابلجرلا

يماتأفءاهسفنىلإهتباجافهيلعبطخيهلسرأسادرمابأنأاهربخأف

.ينتراتخانيحيلعاهجوزتسادرموبأهللاقفءاهربخهربخأف

تناکفءارهدسادرموبأاهعمثكمف«لجرلاهيلعاهجوزتفلاق
.ًاركذنهعفرأونهنسحأوةسوفنءاسنلضفأنمكلذدعب

هنعهللايضرمامإلاةيلوتبحمسلانبفلخعمسالف

ىلعتاراغلاوصوصللاسدوكلذهجّيهوربكتساورخمشا

.ةديبعيباةيعرنمنيملسملاةوعدءةوعدلالهُ

رمأهتيعرنعفكينأهرمأيهيلإثعبةديبعابأنإمث
نيملسملاةعامجنعفكيلفءهمامالةفالخلارمأنملحتنااملحتنااذإف

.تاراغلا

يضرمامإلاىلإةديبعوبألسرأوهبلغتشيملوكلذفلخيأو
تاراغلابانيلعٌدتشاحمسلانبفلخنا»:هللوقيوهربخيسهنعهللا

.«هعافديفنينمؤملاريمأاييلنذأفركاسعلاو

ةنيالملاوةفطالملابباوحلا هنعهللايضرمامإلاهيلعدرفلاق

.مهسفنأنعاوعفديلفمهأجافنإف.اهيلعاوردقام

هللايضر مامإلاتكردأفرهدلانمةهربكلذكاوڻكممهنامث

.هحیرضدربوهحورسدقوهللاهمر.يفوتف«هتينمهنع

يناثلانرقلانميناثلافصلاءاملعنم:يتاردسلامصاعلرصاعمسادرموبأ(4)

ديدشلاهدقنبرهتشادفو.ةسوفنلبجفهئامبةليطباهولادبعمامالامزل.ةرجهلل

.سانلاةيساحملبقهسفنةيساحمو

فةيضابالااضيأرظناو.(174-175ص)يخامشلارسفهرابخأ:عجار

Etudes)1/66(روكذملاردصملاكلذكو.(37/3-44)خيبكوم 1badites.
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ةيالو

دبعنبحلفأ

مامالارهتشادقو.هدلاوهيفيفوتيذلامويلايفباهولادبعنبحلفأمامإلاعيوب(1)

ةلجاسموهيفةلوادملاوملعلابهفغشبفرعاكءدعاسلاةوقوةعاجشلاولدعلابثلاثلا

رمأءحجنألاملاعلالدعلاءيقتلامامالا»:هلوقبيخامشلاهفصودقو.ءاملعلا

ركذو.«حيفألاطارصلاوءاضيبلاةجحلابكسمتيذلاباهولادبعنبحلفأ.نينمؤللا

حئاصنوةيوجأولئاسروتافلؤمةدعفلخدقحلفمامإلانأ»ينورابلاناميلس

ءحلفأمامالادهعزاتمادقو».«مظنلاىلعرادتقااذًابيدأناکاک

‹ءاهتمدقميفوءءادوسلاةيقيرفأكلامنمددعبترهيتتاقالعقيثوتباصوصخ

ودغتةيراجتلالفاوقلاتناكورهشأةئالثةفاسمبترهيتنعدعبتيتلا«وكوك»ةكلمم

نيبومامإلااذهنيبتاقالعتماقكلذكو.نالجراونمءاصوصخءاهيلإحورتو

ةلودللًارصاعمناكيذلايكلاملاريغصلانباضرعتو.نيومألاسلدنألاءافلخ

راهدزادهعناكهنإلاقفءحلفأمامإلادهعفصول«ترهيتيفبتكيوةيمتسرلا
روصقلااهيفىنبو(ترهيت)ةنيدملارمعدقف.ليثملبقنمدالبلاهلفرعتميداصتقا

قافرلاهتتاو‹«تالقتسملاولاومألاترثكوايندلاهعمترمعو»ديدحنمباباملذغتاو

ىنتباىتحناينبلايفسانلاسفانتوءةراجتلاعاونأبقافآلاوراصمألالكنمدوفولاو

ترمعولئابقلاترشتناو...راهنألااورجأوةنيدملاجراخعايضلاوروصقلاسانلا

.«مهديأبلاومألاترثكورئامعلا

يكلذوتادغبيفناظقيلايبأءهنبانجسنمهرثأتلحلفأمامالايفوتدقو

يذلاينينیجردلاوءايركزيألوقدحىلعنسنتسهتفالخةدمتناكف.ه240ةنس

خیراتةيضقبلصتيفالخلااذهو.ريغصلانباةياوريفءةنسنيسمخوأءهنعلقني

.قباسشماهيفامنأشبلاوقألافلتانضرعتسايتلاباهولادبعمامإلاةافو
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هرهللاکفهيلالںومیمناکوكلذمهموينمهشلعولو

.دابعلاهبىقوودالبلا

هنعهللايضرمامإلاتوبةديبعيبأىلإرابخألاتلصتاالف

هنذأتسيوفلخرمأيفهريشتسيسهنعهللايضرحلفأمامإلاىلإبتك

نم هنعهللايضرباهولادبعهوباهرهرمأاجحلفأهرمأفف

.هوئجافيملام‹نللاوفلطللاوقفرلا

هنمفنأوكلذلىمتحانباةيالوومامالاةافوفلختغلبالف

ناکنمىلعتاراغلاطّلسف)تميتهللاقيعضومىلإهعمنمبزاحناو
نوبہنیولاومألانوذخأياوراصف هنعهللايصرمامالاةعاطلع

يآميرحفًاطلغهباحصأنمةدعلقدقو‹لاجرلانولتقيورايدلا

.ةديبعيآرکسعنممهوبسحو‹هزیحوةديبع

ضرألانمهلبقامنألجأنمسانلانمًاريثكلامتساهنامث
تعماوناكفهللاهمريبالبقامبدجوتعبرتوتبصخ

جرخهنامث«هتعدبوهيأرىلعهعماوناكوءايندلايفةبغرومهشاعمًابلط
ناکو.ةلقيفمهرصبأنيح‹نيملسملانمهعمنموةديبعابأديريهركسعب

.مهتفأشلصاتسيلةرثكيفوه

يئاهيلإةلاحألاتقبسيتلارداصملابناجىلاو.(1شماهء87صعجار)=

ريس:حلفأمامألانعةيلاتلاعجارملانمةصاخةفصبةدافتسالانكمي«شماحلاكلذ
خيرات؛(72/2-83)و(54/1-55)ينيجردلاتاقبط؛(اهيليامو192ص)يخامشلا

ماعلارئازحلاخيرات؛(166/2-222)ةيضايرلاراهزألا؛(23-31ص)ريغصلانبا

.(52ص)رئازحجلامالعأمجعم؛(519/6)لماكلا؛(23/2)

¿Q ةيرقىلعفرعتلانمعوضوملااذلاوضرعتنيذلانيثحابلانمدحأنكمتي)2(

.(یتمیت»)
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ءلاوجرخف‹جورابهباحصأرمأفديمحلادبعهرابخأبعمسف

.لبحلانمًاديعباورکسعف

نمًاليعرفلخلسرأءةديبعيبأرکسعنمفلخرکسعبرقالف

مهبرعشيملف‹هديبعوهيلاوموهتوخإمهيفلسرأفءةئامعبرأوحنليخ
يئنيركسعم‹هباحصأووهراہهعمنموهيشغیتحديمحلادبع

.مهميرحومهزيح

نأوهوركمبمهولانيلأهباحصأىلإمّدَقكلذةديبعوبأىأرالف
یتحهباحصأوديمحلادبعمهنعٌفكف.نوديرياماوملعيتحمہنعاوفكي

فرديایمستةديبعيبأركسعلايحبتناكةيرقىلعليخلاكلتتمجه

لكأوبهنلايفمهيديأاوعضوفءهتعاطوهميرحوديمحلادبعزيحيف
.لزنملاوركسعلانيبايفءهيلعاوردقنماولتقوءلاومألا

يبأباحصأنمسفنأةرشعنمًاوحنتباصأليخلاكلتنأانغلبو
كلتةذبانمبهباحصأرمأ«مهيغبومهملظديمحلادبعلنابتساالفءةديبع

مېنملتقواومزهنافءهباحصأوديمحلادبعمهبصانو.اهتبصانموليلا

مهيفنسحأفكلذمليبأف‹مهتعباتمديمحلادبعباحصأدارأفءاریثک

.ةريسلا

٩هلمجحرخيذلاعضوملاىلإهرکسعبعجر‹مهتمزهفلخیأرالف

هباصأرمأو«هنطووهلزنمىلإديمحللادبععجرو..هيفزجحناو«یتمیتوهو

.ًاسأنكلذدعبنوديريالموقلانأنظو«مزانمىلإعوجرلاب

اذاملفتلعفامتلعفذإف»:هللاقففلخىلإلسرأهنامث

فلخرمأوكلذياف.«يزّيحيفنوكأوءكزّيحيفنك(”)برحلا

.برحلالايامف:لصألايف(3)
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مهرمأو«هتیعروةديبعيُةعاطلهآلعتاراغلانعاورتفيلهباحصأ

.داسفلانمهيلعاوردقام[بمايقلا]وسفنألالتقولاومألابهنب

ريثكددعهلعمتجادقوءةنسيلاوحكلذدعبثكمًافلخنامث

.نيملسملانمهعمنموةديبعابأديريءارکسعمجرخ[و]

سیلو«لبجلانعًاديعباوركسعفءاوجرخفجورخلابةديبعوبأرمأو
وءاورصبأامىلعنوتوميرئاصبأموهللاالإسانلارمهعم ساسنم

.مہیدیانیبمهدارمءةرثکيفوأاوناکةلقيفاولابی

مهددعنأنورخاركذوةئامعبسمهتّدعنأانباحصأضعبركذو

نمبفلخلبقأف.رشعةئالثوةئامثالث‹نيملسملانمردبباحصأددع

عمهللانأملعيملوءهعمنمةرثكوسفنهتبجعأدقو«ركاسعلانمهعم

.ًافلأنوعبرأفلخركسعددعو«نونسحممهنيذلاواوقَتانيذلا

تابثإوحلفأةيالوملخبنيلوسرةديبعيبأىلإلسرأًافلخنإمث
.وههتيالو

علخو«فلخةعاطىلإهناوعديةديبعيبأىلعنالوسرلامدقالف
:امللاقوةمئألارمأيفةديبعوبأ(هججاح هنعهللايضرحلفأةعاط

امنعللايضرحلفأهنباوأسهنعهللايضرمامإلاثدحألهف»
حمسلاةعاطبهيلعجتحاو.«؟اهتيالوعلخهباكللحيًارمأوأاثدح

.اهعاطقناوتازوحجلابالتعاف«تامىتحهنعهللايضر_باهولادبعل

.تازوحلاقارتفاىلعهتعاطبرقأدقحمسلاناةديبعوبأارللاقو

ءلجرلااذهةعاطىلإبجتملنإفاخناننإ»:نيلوسرلادحألاقف
.«ءامدلاةقارإ
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نیدبمايقلاكرتوأ‹ءامدلاةقارإاأ:وبهللاقف

.»«؟هللا

.«مظعأءامدلاةقارإ»:لجرلاهللاقف

رهغلاباحصأفرتفاام«مترکذاكرمألاناکول»:هدیبعوبالاقف

)لالوبأوةليخنلاباصأوةدوسملاةملظلاةعاطلاونعذألومهریغو

رکنأهنکلويلععمنيفصدهش.«ةارشلا»رابکنمءلالبوبأریدخنبسادرموه(4)
فقاومهلتناكدقوءةفوكلابدايزنبهللاديبعهنجسوناورهنلادهشو«ميكحتلا
نبهللاديبععمهفقومامأو.ليصفتلابتاقبطلابحاصالضرعتدايزممةضراعم

ىلإهباحصأنمنيڻالثوةتسعماجتلاونجسلانمبرهلالبابأنأهتصالخفدايز

نلوادحأاوعرينلمہنأوهلتاقنملإلتاقيالهنأسانلايفعاذاوزاوهألاب«؛كسا

‹نافلأهدادعتًاشیجدايزنبهللاديبعمهيلإهجودقو.لإءيفلانماوذخأي

ةميزهبتهتناةكرعمينافرطلالخدف.التاقمنيعبرأزواجتياللالبيآشيجو

يفاذك)رضحخأنبدابعةدايقبرخآًاشيجمهيلإهجوكلذدعبو.ةفيلخلاشيج
فقوىلعاقفتانيفرطلانيبتارواحمدعبو.(ينزاملاةمقلعنباةياوريفوءتاقبطلا

مطاحأةالصلايفاوعرشومهحالسبهباحصأولالبوبأىقلأالو.ةالصلللاتقلا

ءاڻرنمو.ه61ةنسيفكلذناكو؛مهرخانعًاردغمهلتقوهللادبعشیج

:ناطحقنبانارمعلوقيسادرميب

هعرصموسادرميکيآنعاي

سادرمكينلعجاسادرمبراي
يتئزرمليکبأائاههينتکرت

سانيادعبنمشحوملزنميئ
هفرعأتنكدقامكدعبتركنأ

سادرمکينلعجاسادرمبراي

.كلذدعبهنباوًادابعاولتقوهباحصأوسادرملاومقتنا«ةارشلا»نأىلع

؛(66ص)يخامشلاريس؛(214/2-223)ينيجردلاتاقبطلالبيبأنععجار

مجعم؛(57/1)نادلبلامجعم؛(212ص)ةرهمجلا؛(38/4و203/3)لماكلا

.(87/7-196)لمألاةبغر؛(91ص)مجعتساام
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وبو‹ءاماحصأو9;وبأو5نبهللادعو‹هباحصأو )7”باطخاوبأ

 مہنعهللايضرهعبتنموا‹نيملسللانمهعبننمو

اددعنيملسملافالسآنمهلدعأیتحنانثامہنمعمتجیالیتح‹نيمأ

(6)

ةكموءاعنصىلعىلوتساوةفالخابهلعیوبودمحمنباناورمةعاطعلخ‹نميلانم

نيیصحنبايلعرحةعنبجلبوراتخملاةزمحوبأهعبتوهرطخدتشاو

دمحمنبكلملادبعةدايقبًاشیجةفيلخلاهيلإهجودقو.مهریغوبرحنب

يذلاقحلابلاطىلإراسمثءربخألااهيفلتقةزمحيبأعمةكرعميفلخدو«يدعسلا

ميعزبلاطلتقمبتهتناةكرعمنيفرطلانيبتبشنوءاعتصنمهيلإجرح
.ه130ةنسيفكلذناكوءهسفنةروثلا

77/3)يوقعيلا؛(اهيليامو258/2)ينيجردلاتاقبطةروثلاهذهنع:عجار

ةياهنلاوةيادبلا؛(اهيليامو98ص)يخامشلاريس؛(388/5-392)لماكلا؛(78و

,(957/2)ةيمالسألافراعملاةرئاد؛(36/10)

نميضابإرئا‹ةزمحوبأ«يرصبلايدزألاكلامنبناميلسنبفوعنبراتخملاوه

هجوتو.تومرضحيفةفالخابهعيابو128ةنسيفهبىقتلايذلاقحلابلاطلاجر

مثءهقيرطيفةكمىلعىلوتسافدمحمنبناورملاتقلماشلاىلإنميلانمةزحوبأ
اشهابتايفهريسلصاومثوحنمهنملتقو«ديدق»يفةنيدملالهأهلتاق

ىرقلايداوبناعمجلاىقتلاف‹لتاقمفالاةعبرأهدادعتًاشیجهتلتاقلناورمهجوو

شيجهبقحلوةكمىلإهشيجةيقببةزمحوبأداعفجراوخلابيصننمةميزملاتناكف
.(ه130)ةنسيفةزمحوبأاهيفلتقفةكرعميفنافرطلالخدوةفيلخلا

258/2)دحاولصفيفةزمحيبألوقحلابلاطلمجرتيذلاينيجردلا:عجار
ةياهنلاوةيادبلا؛(388/5-392)لماكلا؛(اهيليامو98ص)يخامشلا؛(اهيليامو
جورم؛(130ةنسثداوح)يربطلاخيرات؛(177/1)بهذلاتارذش؛(35/10)
.(230/5)بهذلا

.هالعأهتمجرتعجار)7(

.هالعأهتمجرتعجار)8(
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قحبمايقلااوكرتيملوهللاقحبمايقلاىلعمهؤامدتقرهأ
اولذبفللاليبسيفلتقلاوداهجلايفاوبغرمهتكلوءامدلاةقارإةفاخمهللا
نإ«مهراثآىلعنحتف.هللاناوضراوكردأىتحءفويسلاةنسألمهجهم
محيهللافللاريغدارأنمف.الوحمنعالوالدبهبيغتبنالفلاءاش

.نيمكاحلاريخوهوهلضفوهلدعبهنيبواننيب

مظعأءامدلاةقارهإمكدنعناكاذإ«نيلوسرلللاقةديبعابأنامث

هلاولوقف«مكبحاصىلإاوعجرا؟سانلالتقيملعفءهللانيدبمايقلانم

نإءةعمحلامويءكغلامويناكاذِإف؛[هنم]انوعد«سيمخلاموياذهنا

بينماوبأوحمسلانبفلخوانأعلطأوءىلاعتهللموصنفلاءاش

ىلعهللاةنعللعجنفلهتبنففرشىلعيسمادغلاراردنبليعامسا

.نيحتافلاريخوهومكنيبواننيبحتفينأو

اهيلويتلاىرقلاىلعةحئاروةيداغةرباثليخلاوهلكاذهف
.هلتقتنموأهلكأتلامبةراغلابلطتوةريلامطقتءةديبعوبأ

(ةديبعيآنيبو)مہنیبیرجاہبهاربخأففلخلإنالوسرلاعجرف

.ةديبعيبأةاقاللؤيهتلابهركاسعرمأفءمالكلانم

ناکنمملجرمدقتء‹ضعبنممهضعبىعءارتوناركسعلابرقالف

مهيلعقمشینمو‹نيملسملاةعامحلايماحمناكو‹حمسلانبفلخعم

مكلةرئادلانكتنإفحفسىلإكباحصأبحنت»:ةديبعيبأللاقف

مئالملانمناكايرلو.طيسبليدعتبالإصنلاةءارقيلعبعصدقو:لصألايفاذك(9)
نيملسملافالسأنمهلدعاولإمهنم(دحأءارو)عمتجيالىتح»:يليامكءارقننأ
:يليامكاهمجرتوةملكلاهذهىراكسامأرقدقو.«ْخلا

«Deux de ces hommes suffiraient A représenter I’Islamisme et la majorité des—

musulmans devraient les soutenir». (p. 159).
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نصحفمتنک‹مكيلعنكتنإو‹متفخاممتنمأو«متوجراممتكردأ

.«كلذمكنرغيالو

هباحصأرمأف‹(هودعنمهللااهعزنةحيصن»:ةديبعوبالاقف

.لبجلاىلإمهرهظاودنسأفيختتلاب

ىلإةديبعوبأىخنتالف نعًاروخوًانبجنأفلخنظءلبجلاىلإ

.هركاسعبمهعبتوءهليخناعرسمدق[ف]ءلاتقلا

ةديبعوبأاعدنمهعمنموةديبعابأليخلاتيشغالف

اعدو«نيتعكرىلصوًاضوتفءارتسهلاولعجفالجررمافىوضولاءا
ذنمهنعضرعأملنماي»:لاقمث:‹مهتكوشتفينأهيلإلهتباوىلاعتهللا

.(هدي1ةباصعلاهذهقّرفَتال,هرمأتلبقتسا

فصفرطيفلجرىلإمدتركسعنمالجرنأانغلبو
؟مكفقوأيذلاام:لاقفءةديبعيأ

لاقف.هللاركذلانفقو:ةديبعيبأركسعيفيذلالجرلالاقف
نم:هللاقف.هللاليبسيفعافدلل:هللاقف؟حالسلالابام:يفلخلا

.انيلعيغبنم:لاقف؟نوعفدت

كلام:هللاقفىلإةديبعيبأركسعنمرخآلجرملکتف

رشلاضعبريخأتلو‹حلصلايفًاعمط:لجرلاهللاقف؟مالكلاهلتنيب

.يجأاب

سيمجخلاةيشع؛كلذو٩«صعبنممهضعباينادتنيفصلانامن

ةرجهدعب‹نيتئاموةرشعىدحإةنسبجرنمتلخةليلةرشعثالثل
فناکوادیدشاولتتقافاوقتلاو‹ملسوهيلعهللالصهللالوسر
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‹سابعلاهللاقي‹نعطلابفقذاحعاجشلجريآرکسع

يفبرضي[وهو]ةديبعوبأهيلإرظنء")سابعلانببويأوبأوهو
لاقف‹ةرسيملاوبلقلاوةنميملایھدقوالامشوانیاهفشکیوليلاضارعأ

رانلاهتلكأاباقعلاكينيعيئراص«هرکددقو)دعوب

.سابعلاديري

هسأرطففيسبالجربرضهنأًاضيأسابعلانعاوركذدقو
:ابيحعسأرلاهللاقف!هرانلاىلإ»:تراطنيحسأرللسابعلالاقف
لاقو.كلذلبقةدابعلاوكسنلابفرعدقنممناكو!!«ربصملاسئبلو»

.نوعجارهيلإهّللاّنإ!رانلاهلكأتًانامزةنحلابهلوعدأدسج[سابعلا]

فلخركسعيفيمرءةديبعيبأباحصأنمالجرنأانغلبو
ٌرْخف«لجرلافلخلكروءقارزملاهنمجرخفالجرفداصفءقارزم

مويلاىلإوهوهولعجوعضوملاكلذيفكلذدعباونبفءاعيرص
ةلتقممهنمتلتقوءاومزهناوفلخركسعيفلتقلاعرسأفءفورعم

ىلعاوزهجيالوًاربدماوعبتيالنأهباحصأةديبعوبأرمأو
ةيقفيوفلخ(12)لزاحناف هيلإهللانسحأءةريسلامهينسحأف

نم.مهريغوةسوفننماهيفنمعيمججارخإبرمأفءىتميتىلإهباحصأ
٨ةديبعيباباحصأ

حالصلاوىقتلالهأنم»هنأبهفصويذلايخامشلاريسبويأنبسابعلانعنراق(10)
:بورحلاريسوةعاجشلايفرابخأهل...داشرلالبسوريخلاقرطيفاهتشالاو

ناميلسو؛(76/1)ءايركزوبأهنعهدروأاملقنييذلاىنيجردلاتاقبطو؛(165ص)

.ءايركزوبأهركذامًاضيأوهسبتقييذلاء(172/2)ضايرلاراهزأيفينورابلا
.هل:لصألايف(11)
.هيلإ:لصألايف(12)
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ةثالثمللّجأومهيلعًاطلغهباحصأنمًاريثكمهنمجرخأدقلو

لع«بنذهلسيلنمو‹لاملاومدلارودهمفكلذدعبدحونمف‹مايا

.مهناطوأونممہمهرک

«مهریغوةسوفننمهنعهباحصألجقرتفافلامهمزهالف

نعنوعجريومهتبوتمہنملبقيونوبوتيةديبعيبأىلإنوتأياوراصف

هللاقفًابئاتهاتأنميفهاتأدوهجماذالجرنأانغلبو
لجرهاتأف«كيلعهللابات«كنعتلبقءةديبعوبأهللاقف.ةديبعابأاي

ددسيملنإ‹ةديبعابأايتبت؛ملعودمعىلعرمألاىتأنممرخآ
ملوةكوشهللانهوأفءةبوتلابابديرينبايكعب

دعبنممثءهيغوهفیزيفتامتحءةكرحكلذدعبهلنكست
ًاجتلاوةبرجىلإزاحنا«فلخنبانامثءةكرحهلنكستملوءهنبا

ءاشنإءهيلإانرصنحناذإءهرمأىهتنموهربخوهثيدحركذنسوءاهيلإ
.هللا

ًالامشوانيميهديبىقلأ هنعهللايضر حلفأمامإلانامث
.رومألاهلتدرطاويفنكتو

لبق‹ملعلانونفهدنعنوملعتيقلحعبرأهيلعتدعقهنأانغلبو

.ًيظعًاغلبمةماجنلاورابغلاباسحيفغلبوغلبينأ

تسحتملهلاملاق‹هتخأووههليلتاذدعفهاهنعاورکذو

نإهللاقف«بسحففلاءاشنإوًأادغقوسلايفحبذياذام
.هتهبجيفةرغوذلجعاهنطبيفءءارفصةرقبقوسلايفحبذياملوأ
يذلانأريغ؛لجعاهنطبينوءارفصلاةرقبلايهتقدصهلتلاقف
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ةهبحجلاضيبأهتلخفءهتهبجىلعهممعتضيبأهبنذفرطوهءهتيأر
.هبنذفرطكلذامنإوءةرغاذ

هللاهحرسيفوتفءهتينمهتكردأديمحلادبعةديبعابأنامث

هيفوجريناکو‹سابعلا‹ةسومنىلع هنعهللايضرمامالالمعتساف

.«رانلاهتلكأال٤مصعم):لاقنيحهلةديبعيآخيشلاةوعدبريخلا

ةمحرتامىتحهباحصأليبسىلعناكفءةريسلانسحأفيلو
.هيلعهللا
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ثلاثلاقارتفالا

ةيضابالانم

 هنعهللايضر ءمامالانأانباحصأنمدحاوريغثدح

اموةرارطنقيلوف)يسوفنلاميسو«سنويابأةرارطنقىلعلمعتسا
نمجرخفةسوفننمهلصأسنويوبأناكو.ةريسلانسحاف

ىلإنجرخاذإ«ءامإنأهجورخببسناكو”)ةرارطنقىلإًاهجوتملابجلا
يفرطمأاذإف«سانلاةنجأنمبطحلانذخأينرصصحفلا

ذخأيف.رطملااهيف.نكمتياهتمبطحلانذخأييتلاعضاوملاتناكءهتقو

يلوفءفعابتأنمًافوحخجرخف‹كلذبروسحلامدہنتف(نايرحلايف)ءاملا

.ةديدعنينسةرارطنقب

هيلعتينبيذلافرشلاىلعملطهنأسنوييبأنعانغلبو

يخامشلاو؛(77/1)تاقبطلايفينيجردلاهركذاميسوفنلاميسوسنوييبأنعنراق(1)

.ءايركزوبأاهمدقييتلاتامولعملاداريإىلعرصتقيامالكو‹(195ص)ريسلايف

ىیمستوحفستحت«وابك»نملامشلايلاليم15وحنةفاسمىلعةرارطنقعقت)2(

قئادحوتانجاہبطیحتةعقرلاةطسوتمةنيدمةرارطنفتناكدقو.«يجيت»نآلا

نبميهاربااہبرخدقو.رومتلاوهکاوفلادوجأجتنتتناکوةريزغهايماهيورتنيتاسبو

هايلاميبانينعةرابعنآلاةرارطنقو.اهركذ9يلا«ونام»ةعقوبقعبلغألا

اجننملقتنا.ةرارطنفبيرختدعبو.ليختلاراجشأنمةحاسلملاةدودحمًالوقحيقست

دريسيتلاو«نيزمط»بونجيمقتيتلاصمصغتىلإ«ونام»ةكرعمنماهئاملعنم

.ةيلاتلاروطسلايفاهركذ
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.يدؤيةقدصلانمرافلاوءةقدصلانمرارفال:لوقيوهو«ةرارطنق
فرشلادعصیتحكلذرركيو‹يڏؤيرافلاو‹ةقدصلانم«رارفل

هدنعملعتيلےسهنعهللايضرىلإديعسلسرأو

.ةرارطقلعلممتسين هنعهللايضر8داراف‹ذلیعسدلو

‹لیعسلامعتسابٌداجسبتكفهللادودونيدلالامالو

‹لجسلاافعفدفءامنملماعلااملنيبيملوءهمتاخبهيلعمتخوهاوطف
.ةرارطنقىلإالصيوامهدلبىلإايتأيىتحلجسلانعاكفيالأامهرمأف

ةفخلاوهرشلاثافنبفختساءقيرطلاضعبباناكالفءايضمف

ىلإفلختفءاديعسلفغتساوةرامإلاةدارإوةسائرلابحوقلخلاءوسو

ملعيلباتكلاًارقوهكفوهمتاخضفوهدجوفبوتكملاءاروشتفف
ءنونظلاهسفنتنظفوهاديعس(نأ)دجوفنمهلمعتسانم

.مامأالاهلمعتسيملثيحءةوادعلاوشغلاهبلقيفرمضأو

اهيفهللاقحبماقأوةريسلاننسحأولوفىلإدیعسلصوف

.")ةعجوربنمهلو

نعطلارهظأفنعلئسءهدلبىلإلصوالنامث

امو هنعهلليضر‹مامالاكلذغلبفرباشألابيلصیوءديصلاىلإ

214)يخامشلاريسو؛(اهيليامو77/1)ينيجردلاتاقبطيفثافنوديعسةصقنراق(3)
.ءايركزيبأنعةيساسألااهرصانعلقنيامهالكو(اهيليامو
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ناوهيدينيبهضقشتهيلعهمقنفنأمامالاهيلإلسرأفهيفهلوقي

هدعاویو...هيأفءلطابناکناو؛‹هسفننممامالاهتعااقحناک

.(هيإ»هلوقبمامالا

هلو.لتقلاوه‹ناطلسلانم(هيإ»:لاق‹كلذبٹامنعمسالف

.ةعدباهنأمعزءةبطخلااهنم:اللصأالاهلحتنالئاسم

ينبوبآلانمهتوخلاكرتوتاملجرهلليقف‹ةلأسمنعلئسو

نمةوخألانمىوأمالاوبألانمةوخألاونبلاقف.مألاوبألانمهتوخا

.هلالضلإالالضدازفبألا

.اهدحواهبرفكلةلأسملاهذهلإهتفيملولهنأخئاشملاركذو

قافءايؤرةليلكلذهتخأنباىأرف.تخأنباهلًاثافننأانغلبو

عمجالجرتیر.يلاهربعفءايؤرتيأر:لاقفهيلعاهصقفثافنىلإ

كلذءثافنهللاقف.اهيلعفقوفرونساهسأرىلعىقرفريعشةمرع

.ناطيشلاهيلعيلوتسيفعمجيلجر

!يلاخايوهتنأفءهتخأنباهللاقف

:جرخفيفهدجیملفلجرىلإدصقفلزنملخدهنأانغلبو

هعنواهبکرفهلهيادذخأفربخبهلايعهربخأفءلزنملابحاصءاجف

هتوصعمسىتحىشمفليللاهنجفءهبهذمىلعنوكيلهکردینأدیری

(حارو)هسفنديري‹«ثافناي«تللضأوتللض»:لوقيوهوملظملیلب

.كلذددري

هسفنىلعرقيلجرعابتابيلفيك«لاق«هنمكلذلجرلاعمسملف
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دسفأهنكلويفوةميظعةلزنمملعلايفيطعأهنأانغلبو
.رومألابحودسحلابهلككلذ

ءةلأسميفهيتفتستةرمتاذةأرماهتءاجهنأهنعاوركذو

.كيلإجرخأ

ىاموردقيفهلعجوًلينوةضيبذخأفرادلاىلإلخدوةأرملاتدعقف
ريغتوةرشقلادوسدقلينلادجوفءاہنمرسکفعزتفاهجضنزاتحاهخبطف

ء؛سجنلامنيالرشقلانأملعفءلينلانولكراصىتحةضيبلالخاد

.تسجندقةضيبلانإاهلاقفقأرملاىلإجرخف

لبجبوهو«ثافنرثأيفًاهجوتمجرخاديعسنأانغلبو
ءاہناینبفذحخأفلاحمرادىلإديعسدمعف‹سانلانملضينمةفاحم

نبيراصوءناينبلايفديعسةنواعمثافندارأف.(ًيظعءانبثافنناكو

دقسانلاىلإديعسرظناذإفيفديعسىلإسانلاعمتجيول
يفلوقيراصىلعىضردقهنأاومهوتينأفوغتوهيلعاوعمتجا

هللاذاعم:ثافنهللوقيف«ثافنايكرفككرتتيتمىلإف:سانلانمالم
.!خيشاينم

نايلينبيوينمدخينمءازجسيللاقءهباحصأبديعسالخاذٍإف
تلعفكلذلو.سانلاىلعةنتفلانمتفوختامناوههجويفهمتشأ
.محللاوزبخلاهؤازجامناو«تلعفام

ىلإلصوالف«قرشملاضرأىلإهجوتًاثافننأانباحصأضعبركذو

يهعمدعقيودادغبلهانملجربسناتسيناکوًانامزاهيفثكمدادغب
لاقف.يدانيًايدانمثافنممسذإءكلذكمه(نيبف.هثدحيوهتوناح

.؟يدانملا(يداني)اذامءهبحاصل
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(يف)نينمؤملاريمأباجأنملوقيبحاصهللاقف
.هانموهلؤسهلف.ةلأسم

نإكسأرعطقي(س)هنألتكسأ‹توناحلابحاصهللاقف

.باوجلاكفلكتدعبنينمؤملاريمأ

.لاساملكنعهبيجأهللاقف

اذهناء(هبحاص)مللاق«توناحلاىلعناطلسلاناوعأزاجالف

.هلاؤس(ىلع)نينمؤملاريمأبيجينأفلكتلجرلا

رادىلإهباوضموهولمحوهوذخأف‹ثافنىلإناوعألاردتباف:لاق

.(هيلع)هلخدفناطلسلاملنذأفىلعهلاونذأاتسافةرامإلا

ناطلسلاهبرقف‹ةرامألامالسملس‹ناطلسلايدينيبلثملف

نيتمؤملاربمأاي‹ثافنلاف.هدلوموهسنوهدلىوهلاوحأنعهلاسفهاندأو

.يلادبابكسلجميف
.كلادباملق:ناطلسلاهللاقف

ءلاؤسلاهيلعدازو(اهنع)هباجأفءةلأسمنعهلأسناطلسلانامث
اهؤاملعواهراهودادغبهوجوتعمتحجادفو‹باجأهيلعدازالكف

هيلإرظنفءيشىلعاوردقيملفءاويعىتحملعلانعهنولأسياوقفطف
‹هبسنوهتفاخسعمنمىوحامنبجعتوءايلمهلمأتوناطلسلا

وهو‹لاقفثامنهلنطفف.ءوسفرظفلسعلامعن:لاقبدأهلقو
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نبرباجناويددیریءوسرفنيئلجرلامعن:(وه)لعفاکهبضرعي
هبعفنتسيالنئازخلايفًاروصحمناكيذلا_هنعهللايضر ءكيز

هرمأوهدهعرکذتو‹هلوقنمفنأوبضغوناطلسلاكلذلیمتحاو

نأيتجاحءثافنهللاقف.كتجاحلسءهللاقناطلسلانامث

لف.كلذىلإناطلسلاهباجأفهخسنأنأديزنبرباجناويدىلبهت

ڭدنعنينمؤللارمأايفیکو‹هئارزوصضعبناطلسلللاقثافنجرخ

نمهجرختوكريغلهبدوبتوكنئازخوكدلبيفوديزنبرباجناويد

‹(ه21ةنسيأ)رمعةفالخنماتيقبنيتنسلدلوءاشعشلاوبأديزنبرباج(4)

يعبات:(ه93ةنسىرخأةياوريفو)ىخامشلاةياوريه96ةنستامو

‹نيدلاجارسوملعلارحب»هنأبيخامشلاهفصو.نامعنمهلصاوءةرصبلالهأنم
«هیلعارقوهبحصنمرهشأناکو(ض)سابعنبابحاص...هساوبهذملالصأ

ريغتفماهباموةرصبلاتيأردقل»:هلوقةيواعمنبسايانعينيجردلالقنيو
ةيشاحيفو.(ه50-100)ةيناثلاةقبطلاءاملعنمضينيجردلاهفنصيو«ديزنبرباج
ملعأتام»:لاقكلامنبسنأهتافوربخغلبوديزتاماهنأ‹حيحصلاعماجلا

ظافحلاةركذتبحاصركذو.ه93ةنسيفتامارباجنأهيفو«ضرألارهظىلعنم

يوركلذكو.ديزنبرباجنمايتفلابملعأادحأتیارام»:رانیدنبورمعلوق

بحاصرکذدقو.«ديزنبارباجمکيفوءيشنعينولاست»:هلوقسابعنبانع
هنأبدعسنبالويدقاولللوقًاضيأدروأهنكلوه93ةنسيفيفوتارباجنأةركذتلا

هلاقاموكلامنبسنأنعيورامحصنإهنأظحالننحنو.ه103ةنسيفتام

ثیح؛ه93ةنسلبقيفوتدقرباجنوکينأودبالفكيزنبرباجةافوهتغلبامدنع

اهدروأىرخأةياوريفو)تاياورلاقثوأىلعسنأاهيفيفوتيتلاةنسلايههذهنأ

.(ه92)ةنسيفليقوء91ةنسيفليقوه90ةنسيفوت.سنأنأ«نانجلاةارمبحاص
مامأإلادنسمىلعحيحصلامماحلاةيشاحيفديزنبرباجةريس:معجار

بيذهت؛(73/1-72)ظافحلاةركذت؛(7-8ص)يلاسلادمحألبيبحنبميبرلا

؛(71-70ص)يخامشلاريس؛(205/2-214)ىينيجردلاتاقبط؛(38/2)بيذهتلا

.(93/9-95)ةياهغلاوةيادبلا؛(85/3)ءايلوألاةيلح
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باصأولفيكفءهنمهملعتيامدقفىلعمولعلانمغلبامولجرلالعفام

‹هخسنثافنلهدعوىلعمدنموقنمكلذناطلسلاعمسالف

نأهليغبنياليلٹمو‹ةليحلاامو‹كلذهلتدعودقيأريزولللاقو

؟هدعوفلخم

هخسنتنأكتدعويذلاناويدلاهللقوهيلإلسرأ؛ريزولاهللاقف

.هبيصتالفكلذريغ(ب)امأوهيلع

ثافنلاقفهدنعهيفاونعطناطلسلاءارزوضعبنأثافننطفف

لمعو)غمصوجازوصفعنمًاربحريئاندىرتشاًاثافننامث

نيقارولل(اهعم)نكميةنكمأربحللًايهوديشلاوريحجلاباهصحفاضاوحأ
.مهنكامأنمةباتكلا

قارولكناالأ:سانلايفًايدانمرمأءةنسلايفمويلوطأناكالف
لكنمسانلاهردتبافرانيدفصنيلمللورانیدهلفاذههموييئبتك

.مهعمقفتافناکم

.ةباتكلايفنوقارولاذخأءةباتكللهبختنايذلامويلاءاجالف

انلبتكينمالأ:يدانيًايدانمرمأ.سمشلابورغدنعناكالو
.رانيديلمللو«نيرانيدبهذههتلیل

(548/1-549)يلاوتلاىلع«برعلاناسلدادملاوغمصلاوربحلانيبىفرفلانأشبرظنا(5)

.(475/2)و(452/5-453)و
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دقوالا(راہنلا)هيلععلطافبناجلكنمسانلاهردتباف
لمکوءادحاواباتکالا هنعهللایضر ءدیزنبرباجناویدلمکتسا

كلذخسنينأهعدينأهيلإبلطيناطلسلاىلعلخدفءلامحأةعبسهدنع
ةدحاوةرمهيدينيبارقيهعدينأهلأسف.ناطلسلاهيلعىأف.باتكلا

هتظفحدقينإ:ناطلسلللاقفهظفحفةدحاوةرمهأرقفمايإهاطعأف

.ىلعهلتا«ناطلسلاهللاقف.تلعفكيلعهولتأنأتدرأناولرهاظ
۱.همتاتحهتءارقيفذخأفلاق

اذهنا:محللاقف‹هئارزووهوجوعج‹ناطلسلانامث

‹ناويدلااذہمجورخلادیریهارأو.ةليحنمانلكرتفءلانىلغدفلجرلا

.اولعفاف«ناويدلااذهنيبوهنيبنولوحتاباورظنافاليبسهيلإبصأمو

هيلإجرخأسينإفءهدلبىلإهجوتلادارأاذإءملاقناطلسلانامث

.هتلتقةلأسميفيلفقونافءهلأسأف

.هانلتقهتلأسميفمكنمفقونمفءهيلعمتردقامعهولأسافالإو

فهاقلتفناطلسلاهيلإجرخىلإرسماىلعثافنعمزألف

هلهللعبوكرلاداردفوهودحوهيلإاولصولف.هباحصأنمهدع

سانلاقفطفءةلأسمنعناطلسلاهلأسفباكرلايفهلجرعضودق(و)

.ءيشلعهلردقيملف‹ةالصلاتقوبرقتحهنولأسي

هبهجوتفنأهریعذخأف‹قيرطلثامنصرعتف:لاق

.برغملاضرأىلإةكمنممثءةكمىلإ

تصغوهبهذملهآفعضىلإرظن«سلبارطزیحىلإلصوالف
هذحخأفةوعدلهأىلإناويدلاريصينأةفاخغهنظءاسوهسفن

.اذهانمويىلإهعضومفرعيملو«هنفدوهيفهلرفحفاعضومهلبختناف
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امورهدلاثداوحنمهللابذوعن.ةبقاعلاءوسوىغبودسحهلكاذهو

ليللاهبفلتخي
 هنعهللايضر‹باهولادبعنبحلفأمامالانامثءلاقو

‹ةيعرلابًافوؤرةريسلانسحًامامإةنسنيتسهتمامإيفثكم

هنباهدعبنميلووهللاهمحريفوتمٹءمئالةمولهللايففاخيال

.رکبوب

ذخأفهيلعابلددقوقرشملاضرأيفًابئاغحلفأنبدمحمناكو

مهنعدعتباملفءهدالبوحنهجوتف‹هتزئاجاونسحأوهوقلطأىتحسبحو
ناکفءهنودیریهرثأيفاوذخأفةلاحمالةلودهلنوكتسهودجوفهلاوبسح

هيفنوبسحييذلاتقوللبسحفةماجنلايفةياهنلاوةياغلاغلبنممدمحم

اهلخدفءاماهألمفةريبكةعصقذخأةعاسلاكلتتناكالف.اهملعف

دقهنأاونظوءاملايفهودجوفهيفنوبسحييذلاتقولاءاجنيحهلاوبسحف

نبدمحمهجوتوهنعاوعجرف.ءيشىلعهلنوردقيالورحبلالخد
لصوالف.هلقیفرةسوفننملجرهعمو«ترهاتىلإ هنعهللايضر
دمحملزتعا(ةفرعنبارمأنمناكامهيخأنمناكو«ترهاتىلإ

هيخأعمنكيملفءةفرعنباوهيخأرمأنمنيقيرفلاهنعهللايضر

.هریغعمالو

هيقفلافرعنبدمحمنبدمحمهيمسولذهةفرعنبأنيبطلخلامدعبجي)6(

.ه716-803نيبةرتفلايفشاعيذلاوهقفلايفريبكلارصتخللابحاص
هلتقلنوضرعتيالنيضابإلانيخرؤملانإف.هتيحضورکبيأبحاصةفرعنباامأو
صصخينورابلاناميلسنأىلع.ءايركزيبألثمظفحتلانمريثکبلإ
نأبيرغلاو.(223/2-236)تاحفصةدعضايرلاراهزاهباتکيفمهملاثداحلااذهل

يتقةفرعنبادجوف»:لوقيفككشتلاةغيصبةفرعنبالتقمربخدرويينيجرالا
.«رکبيبأىلإبسنف

نالوقييذلايكلالاريغصلانباًاضيأرظنا؛(83/2)تاقبطلا:مجار
ةمئألاخيرات؛«ةفرعنبدمحملةقيقحلابوركبيبألمسالابتناكةرامإلا»
.ةكماربلابديشرلانوراهكتفبانركذيثداحلااذهو.(31-39ص)
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ةماعهيلععمتجاحلفأنبدمحمنأانباحصأنمدحاوريغثدح

يفغلبو«فالتخاهتيلوتيفمهنمنكيملوىلعهولوفنيملسللا
ةيالوالإهتيالوبلدعتالةسوفنتناكو.ةميظعةياغلضفلاولدعلا

.امنعهللايضردبعدج

دعبةمامألاىلوتيذلانأفورعملاو,ناظقيلاوبأ«باهولادبعنبحلفأنبدمحموه(1)

رکذبیفتکاوهتلعفنماجرحتهتیالورکذءايركزوبألمهأيذلاركبوبأءهنباوهءحلفأ

نعهيبآةافودنعقرشلمابناكيذلاهیخألركبوبالزانتدقو.ةفرعنبابهردغثداح

.نيتنسنملقأكلمامدعبةمامالا

نبءادتقالاولضفلاولدعلايفةياغلاغلب»حلفأنبدمحمينيجردلافصو

نمحرلادبعهدجمايأبالإهتريسوهمايأنولدعيالةسوفنتناكفءهفلس
نونفيفنوركاذتيةفئاطوةفئاطفدجسلماكذئنيحهسلجياوذغتامهنأكلذو

اهدحوةعاطتسالايفعضووةريثكاتكفلاناظقيلاابأنأيخامشلارکذو9ملل

يضابإريمأوهوءةلاسمنبدمحمعمكراعميفناظقيلاوبألخددقوًاباتکنيیعبرأ

لتقمتبقعأيتلاةنتفلادعبءةنيدملاهذهىلعءاليتسالانمنكمتترهيتنعلقتسم
.ةنس27كلمامدعبه281ةنسيفناظقيلاوبأيفوتدقوفرعنبا

ينيجردلاتاقبطءةصاخةفصبوءةروكذملارداصملاهتريسوهدهعنععجار

نايبلا؛(43و14ص)ةماعلاملس؛(221-222ص)يخامشلاريس؛(84-83/2)

.(41-50ص)يكلاملاريغصلانبا؛(236/2-265)ةيضايرلاراهزألا؛(197/1)
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ةفئاطءهلوحنورهسيدجسلماكهرادبابلعجتةسوفنتناكو

.ملعلانونفيفنوثدحتيةفئاطوءنارقلانوأرقيةفئاطو«نولصي

«هنامزفنمعروأ.ةريسلانسحةنسنيعبرأهتمامإفٹکمو

ىلعدرلافهلناکو.هنعهللايصر.يئوتمثهنسربکتحشاعف

اهتميقتفلبف«تموقاهنأركذدقوءةيفاشةغيلبةريثكبنكنيفلاخللا
.كلذيأ‹ملعأهللاوأرانیدرشعةعبس
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.حلفأنبدمحمنب"فسويةيالو

هلامهمر

هدعبنميلوےەهنعهللايضرحلفأنبدمحمتامالف

رومألاهلتدرطادقوءةنسرشعىنثاهتمامإيفثكمدمحمنبفسوي

(1)

(2)

ناکدقوھه281ةنسفهيبةافودعب«متاحوبأنبدمحمنبفسويعيوب

‹همايقهدلاوةايحيفاهبافلكمناكيتلاماهملانموهدلاوةرامإيفةماعلانوؤشلاىوتي

ةلماحهيلإدصقتوأقرشلانملبقتىلالفاوقلاةيامحبةتانزنمشيجسأرىلع

ربلاوةءورملاومركلاوةشاشبلابفسويرهتشادقو.عئاضبلاعاونأفلتغوبهذلا

ةقزألايفسانلاعراسیتحهوبأنفديدکيهنأثیحبةمراعةيبعشةعمسهلتناكو

‹لفاوقلاقفاريهيفوهناكيذلاتقولايف.ًامامإبفسويمتاحيبأبةادانملاىلإ

دقو.رمألايفرظنلللئابقلاءاسؤرعامتجالبقويديلقتلارواشتلاعوقونودبكلذو
ايفروهشملارعاشلاخأءدامحنبدمحمةمامإللهلنيحشرملاوهراصنأربكأنمناك

ركاذلاملاعلارخازلارحبلاورهاملامامالا»:هلوقبيخامشلاهفصودقو.حجري

عمبورحوتاروثدعبف.ةنسةرشععبرأةمامالايفثكمهنالاقو.«خلامتاحيبأ

یتحهکلممادوهلرقتسااماتقوامامإترهيتلهآهبیدانيذلاحلفأنبابوقعيهمع

.ه294ةنسيفةليغ(ناظقيلا)هيخأونبهلتق

تاقبط؛(56-62و50-53ص)ريغصلانباخيراتيفمتاحيبأةريس:عجار

يخامشلاريس؛(15-20ص)ةماعلاملس؛(179/1)نايبلا؛(265/2-291)ينيجردلا

.(24/2)ماعلارئازحجلاخيرات؛(265/2-291)ةيضايرلاراهزألا؛(262ص)

قتروثعشلاملفءاضقلايفلصيفولدعمكح»هنأبروصتمابأيخامشلافصو

.(318ص)ريسلا.قورخلامقروقوتفلا
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(3)تفنبسورمع؛روصنميُيضاقناکوهيبألوةسوفنلبج
لوصألايئناباتکهلًالاعسورمعناکو.هنعهللايضر

ةنسلالئاسموصنلالئاسمنيبزرفينأمهىتحتاماموءهقفلاو
.ةجحلارضاحًانطافًاظفاحناكو.نيملسللايأرو

سورمعددرتسافلجربلجركسمتساهناهلعانغلبو

«هامحخ|ييلعوهیلجربسورمعهئطوفلاق.تکسف«هيلعىعاللاتباوج

.رضاحسايلا‹روصنموبأو

روصنموبآلاقف!روصتمااارهذهمک:لاق‹«هديصاسورمع

كمتاخذخفٹالٹب۴نذاتلناف.0لعنتیحءأدحاوًادحاو

تاروعىلعلادلاو.قحلاعنامو‹نيملسملانيديفنعاطلالتقب:ينع

.نيملسلملا

ةيالولاهتيرذيفوىاعدلاباجتسمًالضافروصنموبأناكو
الوهسفننعالبنيقتيالهتلغببكرركسعيفجرخاذإناكو.ةسوفنب
.مثالةمولهللانميلابيالوةدحاوهتلغبيالوهيفعقيالوهتلغبىلع

ةيضايرلاراهزألا؛(اهيليامو84/1)ينيجردلاتاقبطيفًاضيأهرابخأعجار-
.(48صء29قيلعت21ص)مهارقوةسوفنخويشةيمست(252-251/2)

مولعلارحي»هنأبينيجردلاهفصوونامةعقويفاولتقنيذلانيضابإلاءالعنم(3)
طاتحملاوهوظفاحلاطباضلارخآلاوهوءقبسلالوأزربملارخازلا
.«مولعلاةساردنعهللايفةدهاجملاهلغشتم

رظنا.(اهيليامو225)يخامشلاريس؛(320/2)تاقبطلايهتمجرت:عجار
.(137/1-143)خيراتلابكوميفةيضابالا«كلذك

.متها:لصألاي(4)
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روصنمابآناهنعهللايضر «بوقعييبأنببوقعيثدحو

ةغاوزىلإبرهدقونييمتسرلاةلودرخايففلخنبادلوبلطيفجرخ
فلوقاوعمسفءهيبأبهذمىلعاوناكوءهعنماودارأوهيلعتمأتلاو

ناکفيكوكلذركذنسونعاوعجرنأىلإهتوعداولبقووعاطأو

.هللاءاشنإءاہنعمهعوجر

ءةصيرأىلإلصوالفءةسوفننمهعمنموروصنموبأراسفلاق

نبدلوىلعاودحتادقربكددعيفةغاوزةعامجاهبدجو«سلبارطبرق
ينبخويشنمريبکخيشملکتفںوصنميأنمهعنماودارأوفلخ

نأثالثيفمكللهءةغاوزرشعماي«لاقوءةملسوبأهللاقي«نساره

اونصحتتوةبرجاولخدتوةصيرأةبرتاوعدتنأىلوألا«نهنمةدحاواولعفت

مكيلعلمعتسينأترهاتىلإاولسرتنأةيناثلاو«مكبحاصاوعنمتواهيف

دلويلااوعفدتنأةغلاغلاو.ملذلاوةسوفنةعاطنماوجرختفالماع

.هيفاوزواجيالاليفكومكلنماضانأوقةسوفنىلإهبريسألفلخ

يناسرهيلاهذهداراام.لاقفةغاوزنملجرملكتءهمالکمتاالف

ملكتف؟تلقفيكءةملسوبألاقف.ةفيلخلاىلعةعيقولا”بلجينألإ
ةملسابأايعمستالءلاقفءةغاوزنمرخالجرةملسيبأىلإ
!عمستال

.ماقفضرألايفهديلعجف‹عمسأتسلةملسوبأهللاقف

الفروصنميأهةصانملعاوعمتجاهغاوزنامن مهلصوالف

.هعاوزتمزہنافادیدشًالاتتقااولتتقافءلاتقلامهزجانروصنموبأ

.اوثدحت:لصألايف(5)

.بلغي:لصألايف(6)
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تناکو«تسرغاکراغصراجشأبةرماعةصيرأضرأةماعتناكو

ءةنكمألااهلعجيفراجشألاناصغأبًاضرأسرغينأدارأنلمهتداع
الئلطويخوأةريبكلابحباهنيباملصويوةنكمألاكلتيفاهسرغيف

مئاهبلاوشحولااهدسفي

ىلإاوهتنااذإو.مهدجوانيأمهلتقيمهعبتروصنموبأمهمزهملف

مہملتقفءاهتحتالواهقوفءاهزاوجاوعاطتساف6مدرء‹لابجلاكلت

ًاجتلاو‹ةبرجةغاوزةيقبتلخدومنععجرفریبکًاددعروصنموبأ

(7)ةبرجروصقنمرصقيهلخدأوةغاوزنملجرىلإفلخنبادلو

.«ةيدارغ»هللاقي

برغلاىلإقرشلانمافوطسباقجيلخيفعقتطسوتملاضيبألارحبلابةريزج(7)
اليم224اهتحاسمغلبتوليم16و11بونجلاىلإلامشلانماهضرعواليم6
لادتعابهبرجزاتمو.اليم0هعاستأغلبيقیضمربلانيبواہنیبلصميو.ًاعبرم

نيتلانمايسالوءةريفولااهراجشأوةبصخلااهتبرتبوءاتشلايفاهوجءفدواهخانم
ربربلانممهومسن61500ًايلاحاهناكسددعغلبيو«موركلاوليخنلاونوتيزلاو
ادعكلذوفيرلاوهواوزلابجةغلهبشتيلاةيلصألامهتغلبنوظفتحينيذلا

اهركذييتلاةبرجو.لوتبمدالوأومزاحةليبقىلإنومتنينيذلابرعلانمةيلقأ
يئةفورعمتناكمسابلومرمو‹(Gءrbo)مسابنازولادمحمنبنسجلا

نميناثلافصتلايفةريزجلاتناكدقو.(ءصنx)«سكينم»مسابةميدَقلاروصعلا

ءيلاتلانرقلالئاوأيفجورعاهذغتاوءةيربربلاةنصرقلازكرمرشعسماخلانرقلا

ءةسوفنلبجبناجىلإءربتعتيهو.طسوتملاضيبألارحبلايفهلامعألةدعاف
.يضابالابهذمللبرغملايفىربكلادعاوقلانمبازيميداوو

بهذلاةريثكاهنااهنعلاقيذلايركبلا:اهخيراتوةريزحلاةيفارغجنععجار

نبنسحلا؛(145ص)ديعسنبالايفارغحلاباتك؛(127-128)يسيردالا؛(85ص)
دمحمكلذكوص)يناجتلاةلحر؛(176/2زرفيش.ط)نازولادمحم
:ةيبوروألارداصملانمو:رصانلادمحأنبساروبأ

Kayser, Description et Histoire de Djerba, Tunis, —;1884

Gutérin (V); Voyage archéologique dans la Régence de Tunis, —;1860

Mas Latrie, Traités de Paix et de Commerce, p. —;158

= — Brulat (A), Monographie de l'île de Djerba, 1885;
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روصنموبآبرقالف.هسوفننمهعمنموروصنموبأمهيلِإراسف

نبادلوعميذلايغاوزلالإنسارہبيبنمالجرلسرأبرجنم

.ةبرجلجرلالخدفءافرصرانيدةئامهعملسرأ(و)فلخ

راصفءهيلعملسءةيارمينبنملقعموهويغاوزلاىلإلصوالف
يغاوزلاسحأالف.يغاوزلاىلإهمكنممهاردلابصيوهحفاصي

اندالوأىلإتيتأولهللوقيوخيشلالاوحأنعهلأسيلعج

.!كيلِإمهانعفدل

فقيوهلبطيفرقنةالصلاتقولحاذإهتريسميفروصنملاوبأناكو

ةثالث)ىلعاهمدقو.نولحتريفنيتعكرمهبيلصيوهرخأآلركسعلالوأ

اهيألزنا:هللاقف«فلخنبدلوىلإهجوتيغاوزلالجرلانامث

.كديىلعةغاوزءاسنتلمرأالاطدقف

تاموؤشمايًاريمأينومستملمكتيلفلينبدلوهللاقف

يبألهوعفدفءةيربربلانسحيمليبرعلجرهنألءةيربربلاب
هبیضمفءلاتقالوةكرحةبرجيذئموينكيملوءهبراسفروصنم
ةلأسممهيلعتلزننأىلإهنجسيفناكوءهبهنجسفلبحجلاىلإروصنموبأ
؟مطقتنيانم:اہنعهولاسف.هوحتاوهجوتفاهياوفلتخافءلجرلاعطق

.بقاعلانودعطقتاهنأمهاتفأف

.ملعأهللاوءهلاوحأتنسحوقحلالهأبهذمىلإىتفلااذه

—Laffitte et Servonnet, Le Golfe de Gabès, 1881, Tunis, 1888; =

— Bossoutrot, Documents pour servir a I'Histoire de Djerba, Revue Tunisienne,

1903;

— Gendre, L'île de Djerba, Revue Tunisienne, 1907 et 1908.
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اونامةعفو

”ةمامالاضارقناو

ناطلسلدييأتلايفتغلبةسوفننأانباحصأنمدحاوربغثدح

نيب«اونام»ةعقومترج(1) نيبوبلغألانبدمجأنبمیهاربانیب ناکوةسوفنلبجلهانيب

نأثيحءددرتلانمريثكدعبةكرعملاهذهجراوخلالخددقو.ه283ةنسيفكلذ

سنوينبديعسةرارطنقلماعمليبأاکكلذمحليأسابعلانبحلفأ

ءفكبألاىلإبرغملايفجراوخلاناطلستمطحيتلاةثراكلاهذهايئزجرسفياماذهو

لكوتملادهعيفسيلوهدهعيفتعقوونامو)يسابعلاهللابدضتعملاققحرصنلااذهب
هفادهأنمادحاو(ه247ةنسيفيفوتلكوتملانأل«ينيجردلاوءايركزوبأبهذاك

لوقيوءةيمالسإلاةكلمملايفنيرئاثلاوبغشلانطاومىلعءاضقلايفةريبكلا

اذك)نوليطنباةبراحمديريجرخدمحأنبميهارباناقيقرلانبانعًالقنيحخامشلا
اهدمتعايلاةياورلايهو ترهيتىلإهجتيناكهنالوقيينيجردلانكلوءريسلايف

«مرحملانمنولخرشعلسنوتنمراسوشويجلادشحامدعبء(ينورابلاناميلس
فصنلايفةسوفنهتضرتعاوهتاوقبجرخمثفصنمنيقبعبسىلإةداقربماقاف

ٌؤرلانمةعامحهدنجنملتقف«ميظعلاتقمہنیببناکف»لوألاعيرنملولا

یتحمهلتقوريثكرشبمهنمحراطتوءاعيرذاتقمهلتقومهعبتفلهأمزبنامث
نيخرؤاةياورلًاقبطةكرعملاهذهيفلتقدقو.«رحبلاءامىلعمدلاةرمحتبلغ
الاعنينامثهعمميهاربالمحوىالعلانم400مهنمفلارشعانثإنييضابألا

فارطأيفنييضابالاىلعركمث؛سلبارطىلإميهارباراسةكرعملاهذهدعبو.ىرسأ

.اهیفهدجونملتقففه284ةنسيةسوفنلبج

87/2)تاقبطلايفينيجردلاتاياورب«ونام»نعءايركزيبأةياورنراف
ربعلا؛(285/2-287)ةيضايرلاراهزألا؛(اهيليامو268ص)يخامشلاريسو؛(اهيليامو
(203/4).
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ءاذهانبرغميفمهريغهغلبيملءًيظعًاغلبمترهاتضرأبنييمتسرلا
.ةتازملاومأوةسوفنفويسبنيدلااذهماقامنِإ:مامإلالاقكلذلف

سديةدوسملاةمئأنمقرشلابناكنمىلإةسوخرابخأتلصتاو

ةلودمايقنأمهربخيوسلبارطةنيدموناوريقلابناكنمبتكلابمهيلإ
ينبنمدادغببلكوتملادهعىلعكلذناكو.مهبرضتترهاتبسرفلا
.سابعلا

لعجوًاركسعبرغملاىلإذفنأءهيلإرابخألاوبتكلاÇتدراوتلف
برغملاوحنميهاربإراسف(”)بلغألاينبنمدمحأنبميهاربإهيلع
.هرکسعب

قفتافءاوعمتجاف«لبحلاةسوفنربخبعمس«سلبارطنمبرقالف
.هوبصانينأنود‹ترهاتلإزاوحلالإلیریاموهوکرتیالمہر

ىلإلوصولانودهعنمىلعمهمزعومشوقنمهبكلذلصتافلاق

زوجألةمامعرشنرادقمرحبلالحاسيلاوكرتانأ:مهيلإهجوفترهات

قرشاىلإعوجرلاالإ(هل)سيلنأميهاربإىأرالفلاق
اوذحخ‹تباحصأللاقف‹مهتبراحملعمزعو‹مهئاقللایت‹مهتبصانموأ

.تكرادت:لصألايف(2)
ناوريقلاىلعًايلاوناكبلغألانبدمحمنبدحأنبميهارباوه(3)

تاروثةدععمقدقو«ه261ةنسيهناكميلوهوخأيفوتالفءقينارغلايبأهيخأل

هنكلو.ةيلقصازغوجنرفألانوصحنمًاددعحتتفاامكةروثادع«ىرخأ
.هثانبأنمنانثامهنمودارفأنماريبكاددعلتقوهلقعلتخاهمايأرخاوأيف

.فصنوةنس28هتيالوتماددقو
.(3ص)مالعالالامعأ؛(203/4)ربعلا؛(116/1)نايبلايفهرابخأعجار
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ءالاوضرعتتالو‹لحاسلالعاوزوجو‹مكسفنأاورمشومكتدع

.مهانبصانلاوءانفیرطوانوکرتمهنان‹موقلا

الولجرلااذهاوعد:ضعبلمهضعبلاقفةسوفنىلإكلذلصوف
سنوييبأنبديعسناكوكلذنيملسملاروهجنافيشبهلاوضرعتت

.هلاوضرعتتالمحللاقنمیف«هنعهللایصر

.توملادرتملوةرارطنقىلع(ةظفاحملا)ىلإتقتشامهضعبهللاقف

تمحخيننکلو«نولوقتامونورکذتاميبسيل«موفایمحلاقف

.ةرارطنق«لجعلابولبجلاءةرقبلابينعيءاهلجعاهعبتيفةرقبلاحبذتنأ

فورعملاعضوملابهولتاقفقسافلاوحناوهجوتفاوجرخمهنامث
ًالاتقهيفاولتتقافءرحبلالحاسىلعنيلوألاروصقنمرصقوهواناج

بلطفءبرغملاضرأبرصعلاكلذيفهلثمىأرهنأرکذيملفادیدش

الإدحأهزرابملف4ركسعىلإةزرابلةدوسملارکسعنملجر

هلتمفهزرابفهيلإجرخفهيلإجورخلالإقمهيلعماعلامهيلاووهكلذ

ىحرحلاوىلتقلارثكفءنيقيرفلايفلتقلاعرسأومهنيبلاتقلادتشافحلفأ

.ناطيحلاكنيفصلايفلاجرلامدهتف«مازجنالاباومهىتحةسوفنيف

رفحينأدنبلابحاصرمأ«سابعلانبحلفأمهيلاوكلذىأرالف

دنبلابحاصهلأفدجدنبلالعمزياليکهفتويوضرألايئ

يبأمثهيلعيبأف««دنبللرفحا»:لاقفءهيلإعجرفيلماولتتقامث

Erكلذلقيملف؛كدجدنعهتكسم»:دنبلابحاصهللاقف

.«كلهللارفحهلترفح(نا).كلذيللقيملو‹كيبأدنعهتكسمو
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لو«دنبلابنوذوليمهكرتوًاربدمحلفأىلوفءهفقوودنبللرفحف
.ريثكرشبمہنملتقیتحفقاودنبلاواومزہنينأاوزيجتسي

ءءايإمشلاتقوقسافلاىلإمهجورخهركءانغلبيفناكدقو
.لعفاممهبلعفكلذلف

افقاودنبلاىلإرظنءنيدلايفرئاصبلايوذنمالجرنامث
دنبلاوحندصقوهللابكهتنادقكرمأنالاقفلوحنوعرصيسانلاو

.عقوفهميسبهبرضف

اولوواومزېنادقدنبلانأنيملسملانميقبنمیأرالف

.مہنمتلفنمتلفأف«نیربدم

رشعانثامهالتقددعنألبحلالهأنمانتوعدلهأةاقثنعانغلبو
ربربلانممهعمناكنمي(فالآ)ةينامثوءةسوفننمفالاةعبرأ.افلأ
.اوركذايفءهيقفماعةئامعبرأمهيفو«مهريغو

دوذيوسانلايمحيةكرعملارخايفناكحتفنبسورمعنأانغلبو

‹مهبعتأومهزجعأالف.قباسسرفىلعناكوهيلعاوردقيملومنع

هوذخأف«سرفلاهبرثعفءاهيلإهورطضاوهلاهوبصنفلابحىلإاودمع
ةملكمحللاقفءهيفعيلهيفعتسينأهولأسفىلإهباوضمو

اوذخأفءهنمينوفشکتالاذهيليوارسيفكلأسأنكلوينماهعمستال

هللاهحركهشتساهدضعىلإاولصوالفءهلمانأنمديدحلابهنوعطقي

؛نذخأف«مهعمنجرخ«اوجرخنيحةسوفنةوسنضعبتناكدقو
ةملظلالبقنمةنتفلانهيلعتفوختفحتفنبسورمعتخأمهيفتناكف
نلاهجوزينماهسفننعنبنمةدحاولكفلختستنأترمأفةرجفلاو
.ةهيقفةلاعتناكوىوسباهدارأ
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1راوروتشاوهيفاونصحتولباىلومجرةسوفنةةيقبنا۳

eةيشحخنممهباهنإفهریغويآنمناکام

نبهللادبعو)يروطغبلامساقلاويألإمهئاهقفومهئاملعنمسو
ءةعقولاكلتنممهزاونيفلبجلالهألنايتفيناذللاامهوريحلا

.ةمايقلامويىلإ(ىوتفلا)تلطعلامهالولو

الف.همعنباهناکماولووسابعلانبحلفأاولزعةسوفننإمث

ماقویماحتوبضع‹هیماحمنملجرهعمناکدفو‹حلفأكلذملع

.هللاقفكيحانردااللجرلاللاقفينم:حلفألاقف«ەديري

(4)

(5)

(6)
(7)

هفصوويسوفنلايروطغبلانيسحلانبتاردسمساقلايبأمسابيخامشلاهلمجرت
ملعلاذخأ.نيخسارلانمناكلبءنيدلاوايندلالهأدامتعاونيظفاحلاةيقب»هنأب

امأو.(235ص)ريسلا.«وغيوبنابأدنعمُلعت.هسامطنادعبهایحأو...هعبنمنم

هناهلوقبمساقلاابأفصيفثادحألاهذهنعءايركزيبأةياورلقنييذلاينيجردلا

مساقلاوبأريغلزاونلايفيتفيملاعوناميفاورسأوأاولتقنيذلا)مهدعبقبيم»
ةسوفنخويشةيمستكلذكعجار؛(89/1)تاقبطلا؛«ريخلانبهللادبعو«يروطفبلا

.(68ص55قیلعتء21ص)
هببرضيريبكملاع»ريخلانببهللادبعناعيبرلايبأنعالقن‹لاقويخامشلاهلمجرت

.نبہللادبعلٹمًالاعرشعةسخمعيضنمکاباتكعيضنم»:لاقيو«لشللا

.تاونس103نمبرقيامرمعفريزنؤتةيرقنميسوفنريخلانبهللادبعو
6٤قیلعتء21ص)ةسوفنلبجخويشةيمست(236-237ص)ريسلا:عجار

.(31ص
.كلمحأنأردقأالهللاقف.ينلمحا:لصاألايف
يخامشلاريسيفو؛(157و90/1)ينيجردلاتاقبطيفهلًارابخأعجار
:همسانأ(20قيلعت121ص)ةسوفنخويشةيمستيو؛(263-265ص)

.ةسوفنلبجنميرغلافرطلايفعقتةنيدم«سوطامو«سوطامفورعموبأ
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عمسفربصلابهرمأوفالتخالاوةقرفلانعءاهنفكلتهتلاحيفهدجوف
1كرتوءهولزعتالةسوفنللاقنيحهيلإنأمطاوهلوقلبقوحلفأهنم

هوکرتفاثيشنسحيملفرهشأةثالثيلاوححلفأمعنباثكموفالتخالا

.حلفأىلإسانلاعجرو

مہنجواونا4النيفصلانأانباحصأنمدحاوريغثدحو

فتامهلخأىلإبميهاربإ¦قسافلامعنملجناج‹ليللا

ةئيهكصخشىلإرظن«هتبادىلعهاخأعفرونيفصلاىلإلصوالف
‹ةنحلالهأاياوربك»:لوقيهعمسف‹نيملسملاىلتقيففوطيقولسةروص

هعمسفىلتقيلعزاجمثد.مهعمأبنيملسملاىلتقربكف.«اوربك

لعهيدينيبهواحبتتحمهرساباوجتف.«رانلابالكاياوجنا»:لوقي

.هليبسلىضموهكرتوبرهوضرألاىلإهبىقلأفءةبادلاجرس

ةرارطنقنأهلركذءاهعمناكنموةسوفنلاتقنمقسافلاغرفالو
مهيلعلزنف.ةتغبمهاتأیتحمهوحندمعف«مهتوعدلهآةيقباہتناک

الاعنينامثٹمهئاملعومهئاهقفنمراتخاومهلتقفرجفلاعولطدنع

.مهقاثودشف

ءةوعدلالهأةيقبنعلأسةرارطنقلهآنمغرفالهنأانغلىو

هللاقيمهئاهقفومهئاملعنمًاهيقفالاعالجرةوازفنبناهلاولاقف

8)جاززيتبلسرلاهتذخأفءهيلإهجوفيسوفنلافسوينبركبوبأ

يلصيىتحهوعدينأخيشلامهبلط.قسافلالسرهتذخأالف

ًافصاعايرمهيلعهللاثعبفءهللاىلإءاعدلابذخأءامهالصالف.نيتعكر

؟؟جازىزيت:لصألايفاذك(8)
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كاذذإخيشلاناكو«فسويهنباذخافءخيشلانيبومهنيبلاحفءَلظم
.9ەتوانتىلإیضموهرصبفكدق

ناوريقلاةنيدمديريًالاعنينامثبهجوتفلاودعقسافلانام

عوطقمناکو)بيئينباهللاقيملاعلجرمهيفناكدقو.مهقاثودشف

دريملو«بورحلايفهباحصأنذأتساليللامهيلعنجالفءبوقرعلا

دفو.برهفءقاثولانمهلجرلحفہلاونذأفءهلاونذأيىتحبورملا
اهاطعأف‹بوقرعلاةعوطقملالجرلامجرخأهودشينأاودارأنيحناك

.اهودشفمه
نعاولتقفمهلكهباحصأبدمحأنبميهاربإرمأ«بيثينبابرهلف

.مهرخأ

ىنبيذلاوهو.اهيفنصحتواهلخدفءناوريقلاةنيدمىلإهجوتف

.ةيردنكسأإلاىلإةتبسنمءرحبلالحاسىلعسراحملابرغملالهأل

يتلاةرانلانمنورظنياوناكةيردنكسالالهأنأكلذببسناكو
تناكانيأرحبلافمورلاعالقنوريففمشنينرقلاوذاهلمع

.مهيلاوحبناكنمنورذحيو

رمأ«لحاسلاىلعيتلاروصقلاهذهبلغألانباميهاريإىنباملف
اورينينإودعلاعالقاوأروةرانملاةارميفاورظناذإءةيردنكسإلالهأ

نملكف.ًاضيأمهاورينيفںوصقلانممہنمابیرقناکنممهرانرصبیف
لصتتفءأضيأمهاورينيفهيلييذلارصقلارانروصقلالهأنمىأر
تناكف.مورلانودحوملارذحيفءةتبسىلإةدحاوةليليفغلبتىتحمهنارين

.هتوام:يبرعلاصنلابةمجرتلايفدرو(9)
,(Jetsoub):يسنرفلالکشلابمجرتملااهدروأ‹لصألايئاذك(10)

160



نميشيفنيدحوملابنورفظيالاليوطًارهدكلذدعبمورلا
كلمكلذلمتغاومهضرأىلإمهنوزغينودحوملاعجروءمهلحاوس
افلجربثوفءةليحلايفمهراشتسافهتكلمملهأممجفءمورلا
ءلاومألاتيبىلإ(لوخدلاب)يلتنذأتنأنإكلمااأءلاقفءانغلب

.هللاءاشنإةنوؤملاكيفكأ«يتجاحاهتمذخأ

ءلالاتيبىلإيدوهيلادمعفلاق.ديرتاموكنأش:كلملاهللاقف

بورضملابهذلاوتيقاويلاورردلاورهوجلانمةميظعًلاومأاهنمذخأف
ةيردنكسإلاضرأىلإدصقفلاحأكلذنمرفوف.نيلوألاةكسىلع
دنعوةيدوألايف(لاومألا)نفديواابجنملبجلکيئرفحيراصف

جارخإملاعهنأرهظأفءانسحايزوةنيزوةبترمهسفنىلعرهظأمثءةنيدملا

هلجرراصفءهيلإثعبفرصمبناطلسلابهربخلصتامٹ‹نيلوألازونك

زونكوةميسجلاومأىلإاورظنالفءهسفنبوهاهتفديتلانئافدلا

.كلذنماوأراممهبجعأوهتهجىلإمهسوفنتنأمطا

مظعأزنكانهاه.ناطلسلللاق.(ةقثلا)مهنميدوهيلاسحأالف

ةارملاعزنيفناطلسلايلنذأنإف.ةآرلاتحتقرانملايفزونكلاميجنم

تدصتدقاهنإفءاهانلقصوءاهتحتامانجرخأواهانعزنوةرانلايفىلا
.اهانددرو

ضعبرمأةارملاعزنامف.لاملايفةبغر‹؛كلذيفناطلسلاهلنذأف

رثاهلاوريملفيدوهيلالسناقارملاةلاقصبًاضعبواهتحتمدحلابموقلا

.محلهجتيملفلوألااهناينبىلعاهدرلةأرملااوحلاعف

ءأصوصخوةيردنكسالاةرانمنعبرعلانيخرؤملاونييفارغحلاتاياوربوشي(11)

اہنمریطاسألاىلإبرقأيهصصقابطيحتاكميخضتلاوليوهتلانمريثكءاہتارم
اهيلعموقييلاءانبلاةداملوحواهانبنملوحلوأمئاقفالخلاوىلإ

=يذلاوهنيخرؤملانيبنأشلاريطخلافالخلانكلوءةرانلالوطلوحمثاهساسأ
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لئاقنمو(توقاي)جاجزلانمةرانلاساسأنالئاقنمف.ةبيجعلاةرانملاةآرمبقلعتي

مهو)لوقينمكانهو..خلاصاصرلابمومضملارجحلاوأتوحنملارجحلانمهنا

اھانبيذلانأنوركذينورخآوءةرانلاينابوهنينرقلااذردنكسالانأب(ةيرثكألا

.نوعرفدعبءءابزتنبةلولدىلإةرانملاءانبوزعيمكحلادبعنبانالب«نوعرفوه
نكلو(عرذأةعبرأ=ةماقلا)ةماق0غلبيةرانملاعافترانالوقييسيردالاو

ريبجنباافوزعييذلاتقولايفءةماق84هنمزيفةرانملالوطنأركذي,ديعسنبا

.طقفةماق0

ىرييئارلانا»لاقييتلاةارلاهذهريمدتبقدأةرابعبوأقآرملابقلعتيايفو

اكلمنأانربخيتوقاينإف«ةينيطنطسقلانموأةجنرفأنمتجرخاذإبكارملااهيف
يءافشتساللةيردنكسالاىلإراسوهمسجيصربلارهظءناميلسهمسامورلانم
روغفهتوقلغتساءءافشلاهلمتامدعبوںیبکلوطسأاهیلإهقفارواهيفمقتةمح

!ةرانملاةارمعلتقامث...ةمحلا

ينيوزقلادمحمنبءايرکزةياوريهءايركزيبأةياورنمبرتقتيلاةياورلاور

نبكلملادبعدهعىتحةيقابتلظةرانلانالوقييذلا(يرجملاعباسلانرقلا)

یلإءاجفءاھداذهصاوخنمًاصخشمورلاكلمذفنأف.(ه86ةنس.ت)ناورم

ديىلعملسأوءمالسإلايفبغرومورلاكلمنمبراههنأرهظأوروغثلاضعب

كلتتراصالف.ماشلاضرأنمزونكلانئافدهلجرختساو؛كلملادبعنبديلولا

نئافدوًالاومأانههنإ‹نينمؤملاريمأاي:هللاقفءهسفنتهرشءديلولاىلإلاومألا

نإف.ةيردنكسالاةرانمتحت:لاقفءهناكمنعديلولاهلأسفءةيضاملاكولملل

ینبوجارايفاهکرتوماشلاورصمكولموداعنبدادشلاومأىلعىوتحاردنكسالا

تليزأوةرانلافصناوضقنفءاهجارختسالًاموقهعمديلولاثعبف.ةرانملااهيلع
.مورلاوحنبكرميفليللاببرهتلطبةآرملانأجلعلاىأرالو.ةارمل

قفتتءايركزيبأةياورفءةيوناثلاليصافتلاضعبانينثتسااذإهنأىرنكلذكو

نكلوءةيردنكسالاةرانمةارماهبتفتخايتلاةقيرطلانأشبينيوزقلاةياورعم

يفةعينشلاهتلعفبماقجلعلانإينيوزقلاهيفلوقييذلاتقولايفهنأيهءةلكشللا

هتعدخذفنيدوهيلانأءايركزوبأركذي.(ه96ةنس.ت)كلمادبعنبديلولادهع

..نيدحوملادهعدعب
رصاعموهيذلالقوحنبايفارغجلاوةلاحرلانأوهفيرطلانكلو

سأرىلعةبقودعيالرمألانإلوقيو!ةرانملاةارمدوجودرحمیتحرکنیيبأل
=تينباهنأةفنصمتاعاقروتاقامحيفنويلاحملايعدياكال»اهمدقلتعقوةرانملا
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ليجستلابريدجلاو.«مورلارحبلخديامرئاس(اهنم)يئارلاىريءاهيفتناكةار
.ةآرملاهذهىلإةرانملاءانبلهركذىدلرشيمل(ًاعيمجمهمدقأوهو)مكحلادبعنبانأ

:صنلا)يبرغملاديعسنبالايفارغحجلاباتكىلعانقيلعتاهتارموةرانملانععجار

لقفوحنبا؛(40-41ص)رصمحوتف؛(247ص159قيلعت148ص

ينيوزقلا؛(اهيليامو136ص)يسيردالا؛(186/1-188)نادلبلامجعم؛(142ص)

.(29/1-30)ةطوطبنباةلحر؛(144-147ص)
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0

)زعمریسموعمهتباولیعامساهنباوس:هدعبنمهبفعو

.ةيضابالانمهيلعماقنمرابخأورزحيبأخيشلاريسمورصمىلإ
وهوءقرشملانملبقأهللاديبعنأانباحصأنمدحاوربغثّذح

هيلعهللالصهللالوسرتنبةمطافو(ض)بلاطيبأنبيلعىلإيمتني
اهنمهنأو«رزوتاللاقيةنيدمبكلمايليسهنأملعلايفهدنعناكو«ملسو

يلايهانآبسحورزوتىلإلصوالفنملبا.هتلودموقت
ةئيهالوكلمانيزمهيلعیریسيلفءاملاجرىلإهتلوداهنمموقت

.مجرتملاهدمتعايذلافرحملامسرلاوهوفاعم:لصألايف(1)

ءبرغملايفةيمطافلاةلودلاسسؤمقدصملارفعجنببيبحلادمحمنبهللاديبعدلو(2)

هترصنوةماتكهتلبقتساثيحبرغملاىلإهللادبعابأهجودقهوبأناكو.ه259ةنسيف

هللاديبعهبقحلفءهرمألحفتساوهتياعدتنكمتىتح‹«يدهملا»روهظلةوعدلاي

.«ةداقر»لزنوفه297ةنسيفناوريقلايعيوبوةساملجسوبازلاقيرطنع

ءاليتسالالواحمثىصقألابرغملايفهشويجتلغوتةلودبحوطامدعبو
ىلإبسنونيخرؤملانمددعهبسنيفنعطيذلاهللاديبعو؛لشفهنكلورصمىلع

بناجىلإمكحتسيلاةرسألاسسؤمو«ةيدهملا»ينابوهنوميمنبهللادبع

.ه4مکحامدعبھه322ةنسهللاديبعيوت.ًاضيأةيروسورصم

دادوقیقحتدمحمنبنامعتلايضاقللةوعدلاحاتتفاةلاسرِفهتریس:عجار

تايفو؛(385/2)سيمخلاخيرات؛(30/4-40و11/4)ربعلا؛(تسرهفلا)يضاقلا

هطومیهاربانسح(تسرهفلا)نايبلا؛(90/8)لماكلا؛(116/3-119)نايعألا

.ةيليعامسالاوةعيشلامامإهللاديبعفرش
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ةبادهعمتناكوءتيناوحلاباحصأواوناكانإوءةنطلسلا
O4(.۳ ينبنممهو”نيمتلجينبنملجرهلاهعزنفنماهبكرةسيفن

.هدلبمساوهتلیبقولجرلامساهللاديبعبتکف«نیساو

مهاردزاءانركذيتلاةفصلاىلعرزوتلهأىلإهللاديبعرظنالف
دعقف.لعفياميرديالءلزانوًاعلاطيفًاريحتميقبومهصقنو

حمقيرتشينم:لوقيويدانيالجرممسفقوسيفمويتاذ
؟هذهريغتروصاتیمستةنيدمبرغملايفله:هلأسفهاتأف«تروصات

ىلعاهدجوف«تروصاتىمستةعلقةماتكيفنألجرلاهملعأف

‹عيشتلالإمهاعدف‹يناجحلاهدبعمهيلإهجوفقفاوتىلاةفصلا

.هتوعداولبقو

ءاذهانمويىلإمهيفةعيشلاةيقبنأةماتكدلبلخدنمينثدحو

ىلإهقيرطبزاجفقسامجلسىلإًاهجوتمهللاديبعجرخف:لاق
نمءاجيذلااذه:اولاقو.هنماوؤزهمهؤاهفسهارالف.نالجروأ

سانلادشأناكوءنورقلاهلاوبرضوههجويفاومرف؟كلملابلطيقرشللا

رکذنسو.هعوجريفرببكلادجسملاقرحكلذلفركبرصقلهأكلذيفهيلع

.هللاءاشنإءهعضومىلإانرصاذإكلذناكفيك

ةاهديأ«نيرطاشلا»نعةفرحمةملكيهو.ةملكلامجرتملالمهأدقو.لصألايفاذك(3)

.نيقذاح
Beni)مسربمجرتملااهدروأدقو.لصألايفاذك(4) Djelthin).

.رخاردصميفةيمستلاهذهىلعهلرثعنلنحنوءيعادلاهللادبعابأدصقي)5(
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نيأ:لاقف.رایغهلليقف«نالجرولهآخيشنعلاسهللاديبعنإمث

هللارغ.ترايغاتمهدلبوراغمهخيش:لاقف.ترایغات:اولاقف؟هلزنم

!مہام

رشتناف.ةليوطةدماهبماقأوةساملجسلإنالجرونمجرخفلاق

كلذهلاهفءةميظعلاومأبقرشملانمبرههنأ(و)سانلايفهربخ

فهللاديبعٹکمف.سانلاهنعدريلهدنعامصضعبهلىطعأفهللاديبع

هوجونملجرنکسورادةيلاعفنکسوءالیوطانامزةساملحس

.اهالفسيفةساملجس

ذإةليلتاذرادلاىلفسيفنكاسلارادلابحاصلجرلاتابف

ابوعرمهبتناف«رادلايفءاعجطضمًيظعًانابعثمئانلاىريايف«ىأر

.الملمتمهتلیليقابثکمفاعرف

هارناکدقوءرادلاايلعيفوهوهللاديبعىلإعلطهيلعحبصأالف

.هارنبهربلوءايؤرلاهيلعصقفهيفرظنیوایاتکارقيكلذلبق

كلميميظعلانابعثلافءةقداصايؤرلاتناكنإفلاديبعلاق

.برغملاوقرشلملا

نرقلايفاهيلعفّرعتلاوه140ةنستئشنأيتلاةساملجسعقومديدحتبقلعتيايف(6)

.ةيلاحلاتلاليفاتةنيدميفيضأملا

عجارملاوص)ديعسنبالايفارغجلاباتكىلع124مقرانقيلعت:عجار
فلتحمي«برعلانييفارغحجلافصولمحيىلععالطالانكيكلذكو.اهيلإلاحلا
هيفو.«يبرعلايفارغحلابدألايفةيبرغملاندملا»انباتكيفراردمينبةمصاعلروصمعلا

.ةيبنجألاوةيبرعلاعجارمابةيفاوةمئاق
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:لاقوءاهلبقفهديىلعًاطأطءهلوقنمكلذلجرلاعمسالف
.يالومايوفعلا

دقو.ايؤرلابحاصانأ:لاقف؟ينتفتستاذامم:هللاديبعهللاقف

.كاذتنأفريغدحأرادلايفيعمسيلواًيظعانابعثيمانميئتيار

هقفلاوملعلابفرعىتحةساملجسبثكمفءهتجاحيئًاصرحكلذهدازف

اوناكف‹مهجئاوحنعهنولأسيوهيلإنوفلتخيسانلاراصوءةءارقلاو

لعهرثاوهسفنىلإةنيدملايلاوهاندایتح‹نوديرياملوفهدنعنودجي

.هرومأعيمجيئاريزوهلعجوهباحصأعيمج

ةساملجسىلإهركسعفحزياميرف.كلذكهتلاحتناكو:لاق

نإو.نومدنيالف.جورخلانعمهاهنيو«نورفظيفابمهرمأيف
ركسعمهيلإفحزف.مهيلعكلذلابوناكهلكاذهيفهوصع

ءاورفظواوجرخفءةمولعمةلقيفركسعلاةرثكىلعجورخلابمهرمأف
.محلاوحأعيمجيفهباونميتف

هللاديبعةنيدملالهأردتباف(7)راردمنبعسيلايفوتنُثبليملف

انأ:لاق(ف)نأمنمفوتويبأوعنتمافمهسفنأىلعهولويل

.مهيلعيلوفءهتيلوتالإاوبأف.يريغهنولوتنماورظنا«بیرغلجر
يلانئادملاوىرقلاذخأيراصفءربربلانمافوحاموةساملجسيفيلوف

.سافةنيدمذخأنأىلإاهيلاوحب

‹يناجحلاهالومىلإثعبءتنحلاىلعكلمودلبلايفنكمتالف:لاق
ىلعناكنموسانلانمهتوعدعمسيوهعاطأنمهلعمجينأةماتكبوهو

.ةساملجسىلإ(ريسيو)هبهذم

وحسانععجار)7( )151-8ص(يركبلا‹نيرفصلاراردمينبءارمأنمهریغو

240-7ص)اصوصخو(تسرهفلا)ةوعدلاحاتتفااسرفنامعنلايضاقلاو
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هللاهنعلحورخ
ةماتکنم

نأةرتاوتمبتكلابهديسلسرهتلصواليناجحلانأمهضعبثّذح

ةماتكسفننميناجحلا(نكمت)دقوسانلانمهعاطأنبهيلإجرخي

تناكو‹موجنلاباسحبميظعملعاذناکو؛مهدنعهتجردتمظعو

.هولعفالإءيشبمهرمأياليضرممهدنعهلاح

.مالغةئامعبرأنموحنةماتكنايتفنمهدنعمّلعتهنأانغلبو

يفنييديبعلاةوعدرشانملعملاببقلملايعيشلا(دمحأنبنيسحلا)هللادبعابأدصقي(1)
طاحأدقوءهتيضقلراصنألاعمحجلبرغملاىلإهللاديبعهلسرأوءاعنصنمهلصأ.بزغلا
«يدهملا»هديسةعيابمىلعةماتكلمحهنأثيحب«ضومغلاورارسألانمريثكبهتوعد

يجولويديالابيردتلاوميلعتلانمتقودعبو.محلهيمسينأنود‹(ه286ةنس)

لبقهلانصحناجقياةعلقنمذغتاويركسعلالاضتنلاةلحرميفهللادبعوبألخد

دهمكلذبوءيبلغألاهللاةدايزاهنمدرطيلناوريقلاىلعمثةليمىلعفحزينأ

اهريغوةماتكنيبًامراعسابعلايبأهيخأوهللادبعيبأذوفنناكدقوللاديبعلشرعلا

يالتقوءاهلتقبرمافکلملبقتسمىلعهللاديبعهعميشخامم«ربربلالئابقنم
.ه298ةنسيةداقر

نايعألاتايفو؛(164/1)نايبلا؛(تسرهفلا)ةوعدلاحاتتفاةلاسر:عجار

31/4و362/3)ربعلا؛(10/8-17)لماكلا؛(تسرهفلا)اصقتسالا؛(193-192/2)

.(37و
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نمةماعل‹مايألانمامویمحللاقنألإكلذيفثكمف:لاق

.«كلملايدارمامنإوءميلعتلايدارمسيل»:مهنايتفنمهملع

ىلإجورخلابرمأنكمتالف.هلوقىلعهوعبتاوكلذلهوباجأف:لاق
ضرأيليسهنأملعلايفدجوهنأهسفننممحلرهظأوةساملجس

ديرياهجوتمجرخفءاهيلعناكيذلاريمألابلغيسهنأوءةساملجس

.ةساملجس

هردعغواهوبألتفUL مہنعهللايصرباهولادبعسحلفأ

.اهأعميناجحلاىلإةهجوتمتجرخءناظقيونب

تمرحنمكمهتناامواهيبأةصقبهتربخأهيلإتلصوالف

.اہہلغتشیملف

نمهجوزتنأاهرأثبذخأوهنإءاهسفننمهتدعوكلذكهتأرالف

ءاہنمبرقبناکالف«ترهاتىلإهقيرطيفذخأيناجحلانإمث
نماهبنموةيلصاولاوةعيشلاونيفلاخملانماهلهأهوجوهيلإجرخ عيمجىلعنمنوعلاهودعووةرامإلاهيلإاوكشووقلتوةيرفصلا
يناجحلالسرأف.مهتكوشنيهوتومهتفاشلاصئتسابهورمأو«نييمتسرلا
.يلااوجرخانأ:هينبوناظقيىلإهلسر

ةريسملعهوقلَتفوهجرخناظقيلإهلسرتلصولف

169



لاتقريغبمكيديأبانيلإمِتيَقلأومالسإلارونمتيفطأفکلممكسفنأل

.مهرخانعاولتقفهینببوهبرمأف.«راصحالو

يناجحلانمتبرهوتبيغتفسويتنبرسودتنقيأملف
.اهيلعردقيملف«يعىتحاهبلطوءاهجوزتينأةفاحم

اريثكىلجأواهتمرحكهتناواهبهتناوةنيدملالخديناجحلانإمث
.نولعفيكلذكوةلذأاهلهأةزعألعجواهيفنم

اہنمینتقاواھلکاھجرختسافءأبتكةءولممةعموصاهبدجوهنأاوركذو
.اهتيقبيفرانلامرضأو«باسحلاوكلمللحلصياملك

.يناجحلالابقإبعمسLs‹حلفأنببوقعينأانباحصأضعبركذو

يفهرکذأسلیوطثٹیدحهلو‹نالجرولإًاهجوتمترهاتنمجرح

.ةيرفلالحتنافیکو‹نامیلسهنيارکذأوهللاءاشنإهعصوم

نمجراخهالوموللاديعهالومليريهجوتيناجحجلانإمن

امہنیبفلتختلسرلاو‹يناجحلاهدبعلیريهرکاسعنمهعمنبةساملجس

.بتكلاب

اذإانإ:هللاديبعىلإيناجحلالسرأنيركسعلاءاقتلابرقالف

.كلذىلعاقفتاف.كيديتلبقوتلزن

جرح٩صعبنممهضعبانادتوناركسعلایوءارتدلاناكلف

‹هیتىکروهيديلبقوهتبادنعلزنففصلانمهللاديبعلإيناجحلا

مكناطلسويناطلسوېيالومهنارر:يناجحلامشلاف.ةماتككلذلتماحتف

هيلعهللاىلصفلالوسرتنب‹ةمطاف٠نباوبلاطيبانبيلعةيرذنم

.(ملسو
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وه»:مملاقف.«كاوسًاناطلسانسفنألفرعنال»:هلاولاقف

.هللاديصعلناركسعلاماتلافهوعاطأوهلاوعمسف.«يالومويناطلس

حالسلاوةدعلاوةوقلايلوأهركسعنمبختناهللاديبعنإمث

.لماعلامهبهجوتفنالجروىلإمهذفنأوالماعمهيلعلعجف

(ىلإ)اوهجوتهلابقإبنالجرولهآعمسدقو()نالجرولِلصوالف

الللجاوماهيفاورفحفءاهوعلطفمارتالةميظعةيدكيهوءةميرك
.راصحلادشأمهرصاحمهيلإلصوالف...اهوؤلمف

ةماقإلاداراف«ليخنمقاوطأةعبسمهيلعقوطهنأانباحصأركذو

:ةددعتملاكشأببرعلانييفارغحلالامعأيف(ايلاحةلقراو)نالجروركذدرو(2)

:توقاياهطبضء.نالقراو‹نالجرو.نلجرو.نلجراو.نالجراوءنالكراو

ةريثكءربلايفةبراضء(اذك)ديرجلاداليوةيقيرفإنيبةروك»اهناامنعلاقوءنالجرو
ريسايملئابق»اهيفنالاقو.نالقراو:ةملكلايسيردالامسرو.«تاريخلاوليخنلا

اہنمنوجرخيفءةراقنودالبوءةناغدالبىلإنادوسلادالبينولوجتيءاينغأرابتو

شماهيفةملكلاهذهرظنا)ةيبهومهومسابمهدالبيفهنوبرضيوربتلا
ليلدلاباتكيفاهركذءاجو.«مالسإلانيديفجراوخراكنةيضابا

ةبوتكمنودلخنبااهركذو.ءنالجرو:(500-507).ينالجرولافسويبوقعييبأل

اذهو.ءارلاةروسكمتاكرحلاباهلكشونوننوديومالاهرخافاكلابالكراو

‹نودلخنبابفيرعتلايفاهدروأيذلايجنطلاتيواتنباموحرملاهنعلفغليكشتلا

يفعقت(°5-25'يقرشلاافوطو°32يلامشلااهضرع)نالجروو.الكراواهلكشو
يفةيالوةدعاقنآلايهو.ليخنلاوًالكلاوهايملاةريفوةحاويفترقتةنيدمبونج

.رئازحجلايفديدحجلايرادإلاميسقتلا

ةدعيف)ربعلا؛(182و77ص)يركبلا؛(371/5)نادلبلامجعم:عجار

يشايعلاةلحر؛(120ص)يسيردالا؛(155ص)نودلخنبابفيرعتلا؛(نكامأ

خيرات؛(32و23/2)داورلاةيغب؛(تسرهفلا/2)ينيجردلاتاقبط؛(تسرهفلا)
رياني ةلاصالاةلجم)يلاليحجلانمحرلادبعذاتسألاةلاقم(تسرهفلا)ماعلارئازجلا

.ينالجروللناهربلاوليلدلاباتكنع(7

Fanyan:كلذكو (E) Extraits inédits (171-162) G. Sell (st.), Atlas—

arch, de I’Algérie, F. .26
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لجرمهيفو«مهسوفنتباتراكلذاوأرملف.ًاشطعاوتويىتحمهيلع
فرحىلعاهفقوفاهذخأمثاهشطعفاههاوفأتمزفلامجبرمأف«يدوم
يئامىلإلامحلاترظناذِإف.اتيزرابکعاصقيئمحللعجفءةميرك
بسحءةميركلفسأنماهارنمفيفاههاوفأتلعجءعاصقلا

نعتيزلاتضفنفاهسؤرتعفراهتمزأاهتيعأاذإف.برشتاهنأ
.برشتانآبسحاہنعدعبنمو.اهرخانم

.همرکفرحلعترشنفتیزباهوشرفةءاسكاوذحخأمجانغلبو

اوتوميلمهورصاحمنحوتامموقْلاعملااولاقءاهوأرلف

هللاهحرء)نايرمينبانونحلريبكلادجسملااوقرحفءنالجرو
ةءولمجةماعنلاةضيبمنمدحاورادفاودجوفاهوشتمفمهرایداولخدف

لهأنملجرمهقحلنافلزأةلمرىلإاولصوالف.اهولمحفاريعش
مكلام:مللاقفركسعلالهأةيقبكردأف«مهكالهدارأنمم«نالجرو

.ةليحلامكلاولعجامنإومهعمسیلونالجرولهُمتکرت

فهربخيشفينُألبقهولتقوهوذخأفصضعبىلإيضعبرظنف
.مهكلهيفنالجرولهأىلإلماعلاعجريفركسعلا

(نم)زكسعلاةقاسيفلوتقملالجرلااذهفداصاغإو
.هولتقكلذلوءاہتوخالتماحتف

هلتذخأىلاةليبقلاوحندصقفءرزوتبزاجركسعلاضعبنإمث
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مهربخأءهللاديبعاهبنكمتدقوءناوريقلاىلإلماعلالصوالف

.مهبتقفركنإ:هللاقفنالجرولهاربخ

لاقفءًافيغرهيلعبصنوهزکوفليوطحمرىلإلماعلادمعف:لاق
اذهنعفيغرلااذهعزتنينأدحأردقيلهءانالومهللاحلصأ:هل

ةءولممةضيبهلجرخأفلهأكلذكف؟لاحلااذهىلعحمرلا

.مهریماطمهذه:هللافءاریعش

هالوملسرآ‹ناوريقلاةيالوهلتحصالهللاديبعنأمهضعبرکدذو

.هناطلسدتشاورماہمفتاکتفءاهيلعهللماعهماتکلإيناجحجلا

دسفينأهدعبنمهبقعىلعيناجحلانمفاخوهللاديبعربكالف
تربكينإف٩«ةماتكهوجوبلعمدقأ:هللاقوهيلإلسرأ«مهناطلسمهيلع

كيصوألالجاعيلعمدقتنأديراف«يرمعرخايانأو«يمظعقرو
.ایاصوب

اددعهماتکهوجونمبختنا‹يناجحلالإهللاديبعباتکلصولف

.ناوريقلالإم:لبقأفاریبک

هيلعلعجوًاريبكًارصقهللاديبعاهبىنبدقوناوريقلاىلإقأملف
.افرغ

فرغضعبيفهباحصأوهلخدأهباحصأويناجحلاهيلإلصوالف

ءاهذخأمرمخلامهيفتذخأالف.ًابارشوًاماعطمهىطعأفءرصقلا

الف.حالسلاالاجرتحأوفرثلافقسيفأراثمهتحتنممرضأ

‹نارينلانمتلفأنمفءرصقلانمنوطقاستياوراصءنارينلاباوسحأ
سحأالف.يناجحلانمناكامالإرصقلاباوفحنيذلالاجرلاهلتق
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الهممشلاقف.لاجرلاهذخأفرصقلاجراخاهبراصةزفقزفقنانلاب

.هللاديبعىلإهباوضمفىلإيباوضماويلتقباولجعتاليلع

كتعطأ؟كدنعيئازجاذه»:يناجحلاهللاقهيلعلخدالف

.هدنعهيدايأهلركذو««كلملاوةنطلسلاكتبو

كيلعرثئؤُألينكلوءناكدقهتركذاملك»:هللاديبعهللاق

.«يسفنالإ

برغملاضرأيفقيرشتلاهللاديبعرهظأفيئحبذفهبرمان

.تامتح

رظنيٌلظفهللاديبعنبمساقلاوبأ«هنباهدعبنميلوتاملف

.دیزیوبآجرخهرصعوهمايأيفو.رصمضرأيفةلودلاهلنوكتىتم

ًاضيأىمسييذلايدهانبمئاقلامساقلاوبألاديبعنبدمحموه(4)
رصمىلعنيتلمحبماق.هيبأعمبرغملالخدو.ه278ةنسيفةيروسبدلو.ارازن
لوأوهوءهيبأةافودعببه322ةنسفعیوب‹برغملاىلإداعولكيفباخو

ةنسةيدهملايفًارصاحمتامدقوءنييمطافلانمنينمؤملاريمأبقلببقلتنم
.ه4

؛(تسرهفلا)دمحمنبنامعنلايضاقللةوعدلاحاتتفاةلاسريفهرابخأ:عجار

.(208و171/1)نايبلا؛(27/2)نايعألاتايفو؛(287/3)ةرهازلاموجنلا
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(1)

ديريوب

29قارفيلاداديكنبدلخم

«نرفيينبنمالجرناکديزيابآناانباحصأنمدحاوربغثّذح

سراممناکو«ربربلانمهلصأرامحلابحاص‹يراكتنلاداديكنبدلمديزيوبأوه

يفناكدقو«مهتمئأنمًامامإحبصأو:راكنلاطلاخوةيليطسقيفاشن«فشقتلاودهزلا
بقعوفعابتأرثكفركنملارييغتللمعلاهسفنىلعذخأمثالعمرمألاًادبم

خيشببقلتوساروألبجيفةروثلانلعأهه322ةنسيفيديبعلايدهملاةافو

ربربلانأىلعءةيدهملايفيديبعلامئاقلارصاحوناوريقلاىلعىلوتسامث
لوحتنأهراصتناثبليملوةيشحولالامعألانمهبکتریناكالهيلعنوضقتنياوذخأ

.ه336ةنسيفهحارجبًارثاتمتاموهيلعاصلاضيققبرمألاىهتناومئازهىلإ

اهرثكأوةقثلاىلإاهاعدأوتاياورلامدقأيهاةروثنعءايركزيبأةياورو

امهادحإلمكتنيتياورلانأىلعيىبثئألانباةياورانينثتسااذإ«؛لیصاقت

ثادحألاهذهنعهلصفياليذلاءايركزيبأةياورنأوهًاضيأهيونتلاقحتسييذلاو

نمو.ناکلخنباونودلخنبالٹم‹نورخأتللااہنمدفتسيلنرقنمبرقيامیوس

ينو.ديزييبأةروثرابخألاوضرعتنيذلانوخرملاهبتكاممةدئافباهتنراقمنكميءانه
ةوعدلا,حاتتفاةلاسر؛(319-320و316و193/1)نايبلابحاصمهتمدقم

لماكلا؛(109ص)ءافنحلاظاعتا؛(234/1-235)نايعألاتايفو؛(15-19ص)

تاقبط:ًاضيأرظنا.(40/4-44)ريعلا؛(28/3)ةرهازلاموجنلا؛(441-422/8)
/2)سوفنلاضاير؛(346ص)ىخامشلاريس؛(119/1-123)ىنيجردللا

فراعملاةرثاد؛(390/2-391)ءاريسلاةلحلا؛(57-62ص)سنؤملا؛(تسرهفلا
رياني ةلاصألاةلحم)سابعناسحإروتكدلاةلاقم؛(164/1ةيناثلاةعبطلا)ةيمالسالا

.(تسرهفلا)ديرحلابةيضابالاحلاص.(25-42ص)(7
Letourneau:كلذSو (R), la Revolte d’Abou Yazid au Xme siècle, Les—

Cahiers de Tunisie .(1/1953)
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عيبرلايأعمهمزعادمفٹیدحهلو«ةدادسةعلشبهنکسمناکو

رکذنسو‹ةيبهولالعبراكنلابهذمىلإهعوجرو(نوقرزنسنامیلس

‹ہضوللااذهنماندصقامنإف.نوقرزنباثيداحأيفهللاءاشنإكلذ

.ريداقملاهبتهتناامىلإوهللاديبعنبمساقلانعهجورخ

ةئالث»:هيلعبوتكمرجحىلعدجوهنأانباحصأضعبثّذحو

.«داديکنبدلوىاتوألايذنوعرفوتاعنبدادشيفنودسفم

ديريقرشملاىلإهجوتهنأءانغلبايفببسناکو

اهعمسالف.هيلعهبرضفرئاثلااأكسأرطغ:هللاقفماجحلادنع

.عقوامكلذنمهسفنيفعقونبدلحمديزيوب

.برغملاىلإًاعجارركهكسانمىضقوّجحالف

وحنهنعراسنمضوفةسوفنلبجبرقىلإهقيرطيفلصوالف

.ةجحيرتشننأانيلعهللسيلهنأوءاريثكانيفاو

:لاقكلذلومهردنملقكلتهقيرطفىد(هنأ)انغلبدقو

.ةجحءارشانيلعهللسيل

ةدادسةعلقباراغرفحضرأنمديزيوبأعجرلف

كلذو‹مهرمأنمنوديريامنورکذي‹ياحصأممهيفعمتجي(ناک)ف

.كلذتقوأيیتمنورظتنیو«فورعممويلاراغلا

ىفةيضابالاكلذكرظنا.(349/2)ينيجردلاتاقبطو؛(36ص)يخامشلاريسنراق)2(
|.(162/1-164)خيراتلابكوم

.هترایت:لصألاف)3(
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وهوفلاديبعنبمساقلايبألامعنملماعةيلاطسقىلعناكو
ًاضيأىمستو.يدهملاىمسيناكوءهبتيّمسوةيدهملاةنيدمىنبيذلا
.مساقلامسابءةيمساقلا

ةفصبءربربلانملجرهيلعجرخيسهنأبملعيدهملادنعناكو

مهرمأيدالىلافهلامعلإلسریو‹هعکوتيوكلذعقوتيراصفاذک

نوثحبيوهدنعتناكيتلاةفصلانعنوفشكتسيهلامعووهناكف
هرمأنموهتعننمةدادسةعلقبلجرةيلاطسقلماعلركذنأىلإءاهبلطيف

.رزوتةنيدمبوهوءةيلاطسقلماعهيلإثبفءاذكواذك

هنحسفهامرفهذحخأ‹هحاصهلهتعنيذلاتعنلابهفرعوهار|ےلف

.ناوريقلابناطلسلاىلإهلسريلديدحلاف

هسفنتسنأوءةليحهسفنلدجيلوسبحلايفديزييبأثكملاطملف
ايفاوعمتجاءراكنلاةعامجكلذغلبوديىلعنوكتةمالسنم

ةعاجشلاودلحلايفمهبنوقثي«لاجرةعبرأمهسُفنَأنماوراتخاومهنيب

.راهتلارخأهيلإمهولسرأفةدجنلاوسأبلاو

مدقتوهبابلاىلعمهتمدحاوفقوءةنيدملابابىلإاولصوالف
هولتقف«سبحلاسرحييذلاناجسلاباوأدبوتأالف«سبحلاىلإةثالث

هلمتحاوادبقممهبحاصاوجرخأوهيفنمعيمجاوجرخأو‹نجسلااورسکو

لجرهيدينيبوءانغلبايفمساناکوهرهظلعمهدحأ

.هولتقسانلانممهيلإماقنملكف.هفلخرخاوءاتلصمفيسلاب

هيلعاماورسکو«رزوتوةماحلانيبةرخصىلعاوتأىتحمهبحاصباوجرخف
.«دیزييبأةرخص)»)تيمسفدليلانم
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منمءاجر‹ةطامسةلمربىارحصلافنتجرديينبوحنیضمف

«سراففلآرشعةينامثىلإنوهتنيةميظعةوقيفاوناکدفو«هوعنمبنأ

«دیریاممهدنعدجملف‹وعنينأمهبلطومهيلإًاحتلافءانغلباے

)4(ساروالبجىلإًايفختسممهدنعنمیضمن

هيلإذفنأف یسسارواهرصاحفایجهلديعنبمسالاهي

لزنامرکذيمهملكتملاقكلذيو.يقارتلامهسوفنهيفتغلبو٩نٽس

ايعابرالكشلثمتةلسلسلاهذهو.رئازحلابيوارحصلاسلطألالابجنمةلسلسيه(4)
ةلسلسلاهذهةياهنيفو.اليم65بونجلاىلإلامشلانموبرغلاىلإقرشلانمهلوط
هذهممقمهأوءارحصلابلصتتيتلاعافترالاةليلقلالالتلادنتبونجلاىلإ

ةعفترملاممقلاو.(ًامدق759)ةيليشو(ًامدق40)لمحفيكيهلامشلانمةلسلسلا

حايرللابنمةيلامشلاحوفسلاضرعتتاكءمعيبرلاوءاتشلايفجولثلااهيطغتاهنم
نيذلاءربربلااهمهأةفلتخمرصانعنمنونوكتيساروأناكسو.ةدرابلاةيلامشلا

.ةركسبةقطنمنماورجاهنيذلاةيوفلحاهلئابقرهشأةيبرعرصانعمهيلإتمضنا
نمكانهىلإاورجاهمهناليقنيذلاسناربلاوةرومجلاو.نايزدالوأوةلهدفدالوأو

ةبروأ)ةتانزمهف.ساروأيفةيلصألاربربلالئابقرهشأامأو.ءارمحلاةيقاسلا

نكلوءلادنولاونييطنزيبلاونامورلادهعيفهلالقتسابظفتحتتلظيتلا(ةوارجو
ةيلامشلاساروانطوتسافياللاوزغلادعبةيبرعلارصانعلانمدفاورتقلتةقطنمل
.(جبثأنوطبنم)ديردونب

.(تسرهفلا)يسيردالا؛(تسرهفلا)يركبلايفساروأفصو:عجار۾
:ةيلاتلاعجارملاكلذكو

—Xavier de Plankol, Les fondements géographiques de l'histoire de Islam

(p. 125-26);

— Lartigue: Monographie de P'Aurès;

— Masqueray: Formation des cités chez les populations sédentaires de Afrique

Septentrionale (Rev. Afric., 1884);

— Basset (R) Note sur les Chaouia de la province de Constantine, Paris, 1897;

— Mercier (E), Chaouia de ’Aurès, Ecole des Lettres d’Alger, 1896.
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اللبج»:لاقرطملاوراصحلالوطوررضلاوءالبلانمم

نولتبملانحو.عوفدمرغخيشو‹یصقتسمیوبكاسرطمو

.«نولوتقملا

دق:هلاولاقوهيلإاوعمتجامهبٌلحومهيلعلزنامموقلاىأرملف
.موقللةقاطانلقبيلو«ىتفلااذهرمأنمانيلعلزنوانبلحامتيأر
ينولهمأ»:ديزيوبأمحللاقف.ةماعلاكالهنمرسيأدحاولجركالهف

.«ةليللاهذهي

نرقىلعدشينأرمأوروثةئامسمخبرمأءليللامهيلعملظأالف

راتخاف:لاق.یرخأةمزحهبنذىلإوىافلحنمةمزحاهنمروثلك
مہتدعاوذخأفةدجنلاوسأبلايوذنمنملجرةئامسمخ

يأركسعلانماوبرقاذإىتحارومنمدحاولکفاسومهحالسو

.رانهروتامزحيفمہنمدحاولکىقلأنييديبعلاشيج

ناريثلاتضاخفءاهمامأتضكرءناريثلاىلإرانلاةرارحتغلبالف

نملكاهبنوبرضيءةتلصمفويسلاباهتقاسيفلاجرلاوركسعملاب
ديزيوبأمهلتقفءاومزهنافركسعللهمزهكلذهللالعجف«هوكردأ

.ًاعيرذًلتقهباحصأو

سراففلارشعينثايفضرعءةيزحملانمذئمويحابصناكايلف
ركسعيقابىلعبلطلاراصفءهيلإاوعجروةصاخمساقلاركسعلهأنم

لكنمهيلإاوعمتجافيفهمساراطولئابقلاهبتعماستف‹مساقلا

ليخلانمًافلأهركسعيفاودعىتحءةريثكركاسعهيلإتماتلاو«بوأ
نئادملاحتففذخأفقةريثكفالاهتازمنمهعمو.ملعأهللاو

‹جرخاهنميتلاةيلاطسقديريلبقأوهلكلحاسلاحتففىرقلاو

.اهرساباهحتفف
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نمهلعمتجانمةرثكىأروةوقلاهسفننمٌسحأالف:لاق

ربديزيرأاثب(ذخألل)رظتنتاذاممهتبازعضعبهيلإملكتسان نبديزيراب()رظتنتضعبهيلإملكتءسانلا

اہنمانغرفاماذِإف.انئاسکجسننمغرفنیتحانعد:دیزیوبالاقف

لاقف٤ينغنبةراسموهوءةتازمنمهعمناكنمضعبهيلإماقف

انإو.مهدجاسميفتناكامنإ«كعمتجرخدقةيبهولانأنظتالف:هل

بالكانلتقالإوءاذهكنععدفءةتيلاهذهلكاوتنلنحنكعمانجرخ

.اهنوذخأييتلالاومألاومئانغلاةتيلابديري يحلا

رمةنيدموةيرقلكوءناوريقلابمساقلاديريراسهللاودعنإمث

قرزألانبعفانلعفكمنغواهتيرذابسواهبرخهقيرطيفاب
.يرأومهيلعدازدفقلب‹جراوخلانمهریغو

هيلعكلذركنيىايركزیمسیراكنلاءالعنملجرهعمناك

.«نيدلانمجورخلاولاذهنإ»:لوقيو

نمةماعلاهيلعدسفينأيشخهيلعهراكنإديزيوبأىأرايلف
.ناکنيایردیالوالللتقفهلتقبرمآ‹سانلا

‹ركاسعلانمهبهللبقالابهيلإديزيلابقإبمساقلاعمسالف

دعبلاوأ‹ءيشلانعبوزعلانمقتشموهومهدحاوءةعامحجلمساةبازعلا(5)

ىلعاصوصخقبطنتوةيعامجلاةلزعلاوعاطقنالاينعتةبازعلاو.ةيويندلارومألانع

موقتةئيهىلعةثيدحلاروصعلايفقلطيحبصأحلطصلملااذهنكلو.ملعلاةبلط

ىلثمتةئيحلاهذهوءةيوبرتلاوةيسايسلاوةينيدلايضابالاعمتجملانوؤشىلعفارشألاب

ةبازعلارقموءهلماعلوأمامإللىروشسلجم«(ةوعدلانالعإيأ)«روهظلا»نمزيف
.دجسلملاوه
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ديزيوبأمدقوالجرناوريقلاىلعكرتفءةيدهملاىلإناوريقلانمجرخ
ةنيدملانمبهنأدقومهيلعدتشاىتح‹ءاهلهأرصاحوناوريقلا

اوجرخومهيديأبهيلإاوقلأومهسفنأىلعاوفاخفءاهفارطأنماریثک
.لسرأفءةميسجلاومأبةرامإلاراديفزاحنادق(ف).ةنيدملايضاقالإ

ديزيوبأهاطعأوء.نامألابالإيضاقلاياف!«جرخأ»:دیزيوباهيلإ

.نامألا

ىمسيمېنملجرهللاقفرواشءيضاقلاهيلإجرخالف
فيكو:ديزيوبأهللاقف؟ةنمدوةليلكباتكيفركذامملعتملأ:ةرامعابأ

نمغلبنإو«فوحمودعلتقنمبلقللحورأءيشسيل:هللاق؟كلذ

.ةياغلافعضلا

كلتذخأونامألادعبلتقفلتقبديزيوبرمأف:لاق

|.لاومألا

ةيرقفلأنوثالثةيقيرفإيفهديىلعبرخامةدعغلبهنأاوركذو

‹روجفلاويصاعملاوقوسفلانمةيقيرفإيلعفو.اذهانمويىلإرمعت

.ةربابحللاوةرصايقلاوةرساكألاوةنعارفلانعهلثمانغلىيلام

وهو‹بارخاوداسفلانمهرکسعهلعفياملعبتوعهنأانغلىو

اوعبتاو##:ىلاعتهلوقالتفهبمهرمأيدقلب«مهاہنيالومهارياكدهاش
.ەگنيطايشلانكلو«ناميلسرفكامو«ناميلسكلمىلعنيطايشلااولتتام

.ليخلاقبسادعادإو٩هعم

.(ةريسلانسحي
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اهموقوةباغىلإرظنفسباقةنيدمىلعهركسعبرمهنأانغلبو
اهيلعثكموبارخاوداسفلاولكألاوبهنلابهباحصأرمأو«مهردرسكب

امهرداهلعجفءىرخأةرمةباغلاموق«فارصنالادازأالف.كلذكًانامز

.لوألاميوقتلاىلعدازايفسباقلهأبلاطيراصف

‹نيتليمجنيتيبصهركسعلهأذخافلزنهنأانغلبو
؛نيتنبايلاوبسةبازعلانإخيشاي:هلتلاقفهيلإوكشتاهمأهتءاجف

يئله:لاقهنأريغ«باوجبهللاودعاهبجيملفءامهوبصغو؛ناترحامهو

.اهسفنبتجنوتبرهفاهسفنىلعةأرلاتفاخف؟ةرحةيقيرفإ

.راكبأةعبرأىلعالإةليللكتيبيالفلاودعنأانغلبو

يدهلااهبرصاحف(”ةيدهملاديريناوريقلانمراسديزيابأنإمث
ةنيدملابابلايحبىنبوءةنيدملاباببيتلاةلمرلابلزنىتحءاليوطًانامز
.«دیزیيبیلصم»یعدیفورعماہبوھوىلصم

هنياهناکمفعجروتولابهيلعهللایضفيدها(نبا)نإمت

ةافوبركسعلالهُممسف‹يدهانبمساقلايبانبا(5)|يعامسا

ةيبرغملاندملا:انباتكيفسباقةنيدلروصعلافلتيفبرعلانييفارغجلافصوعجار(6)
.يبرعلايفارغحلابدألايف

.ردصملاسفنيفةيدهمللروصعلافلتخميفبرعلانييفارغحجلافصومجار(7)

‹نييمطافلاءافلخثلاثءهللارصنبروصنملا«يدهملاهللاديبعنبدمحمنبليعامسإ(8)

ًايمسرعيابيملهنكلو؛ه334ةنسيفديزييبأبرحءانثأهيبأةافودعبةفالخلاىلوت
ديزييبأةمزهةدعاسمبهديىلعتمتيذلاوهوفه336ةنسيفآلإ
ةنسيئاهيفيفوتدقوءهمسالمحتيتلا«ةيروصنملا»ةنيدمىنبيذلاوهروصنملاو

.ه1

ةوعدلاحاتتفاةلاسر؛(234/1-236)نايعألاتايفويهتريس:عجار

لامعأ؛(218/1)نايبلا؛(164و150/8)لماكلا؛(43/4)ربعلا؛(278-279ص)
.(104و102/1)ينيجردلاتاقبط؛(23و22)مالعالا
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ذخأيفاوعمطواورشبتساوءرورسلاةياغكلذباوّرُسومساقلايآ

.الیوطسکنتوعجارتوكلذهءاسفديزيابأهتومباورشبو

يلووءهيلعانلليدألجرتام:لاقف؟اذه1:هباحصأهللاقف
.هيلعانللاديمأانيلعهللاديأيردنالفلجر

برضفباوبأدحأ7هعمنميفديزيوبآأفحزف:لاق

بابيفبرضاذِإءديزيابأنأملعلايهدنعليعامساناكوءاهيف

هنإ(ف)رخأآلايفبرضاذإو.بيخيهنا(ف)؛نيبابلادحأنمفورعم
..هللاهبيخوةبيخلابابىلعهبرضمقوو.رفظي

!خيشاي«تأطخأ:جربلاىلعأنمهلاولاقو

ةرئادلاتناكوديزيوبأهللاودعمزهناىتحمهنيبلاتقلامقوف:لاق

.هيلع

ىلإةميزحملاتهتناىتحءتمزهناهركسعةنميمنأاوركذدقو
.هدونجةرثك(ببس)بةرسيملالهأكلذبرعشيملوءناوريقلا

اهيلعهلماعىلعاوبثو”ناوريقلالهأنأبعمسديزيابأنامث
ء؛كلذيفبتكلابيعيشلامهيلاسددقوءهوجرخاىتحهورصاحو

.ةيدهملانعديزيوبأ مجارتف
ليعامساعمسالف.اببيصأيتلاةميزملاهللاودعمزهنااهدنعف

ليعامسانإليقو)رخأتلاهيفسحأوديزييبألماعبناوريقلالهألعفاب

هيلعتناكفءهعبتوهيلإجرخ(اهوحنوأسرافةئامسمخبمهيلإجرخ

.دیزیيبأركسعيفلتقلارحتساوةميزملا

ةيبرغملاندملا:انباتكناوريقلاةنيدلروصعلافلتخميفبرعلانييفارغحلافصوعجار)9(

.يبرعلايفارغجلابدألايف

.رخأتف:لصألايف(10)
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.مهودعمهنملتقاممرثكأضعبنممهضعبلتقامنأانغلبو

.ناوريقلاىلإىهتنانأىلإمهلتقيمهتقاسيفيعيشلالزيملف

:هباحصألديزيوبألاقهيفتينبيذلاعضوملاىلإاولصوملف
عضوملايمسكلذلف.ًاعجارٌركف««ةربصاوربصا»

ىلوةبلغلاهتذخأالفءهنولتاقيناوريقلالهأهيلعجرخف:لاق
.حورجنمرثأتدقوهوکردأفليعامساليخنمةفئاطهعبتوءمزهنم

!ينصلخ:هللاقف‹مهدحأىلعهديبىف

.ديزيوبأانأ:ديزيوبأهللاقف؟نوكتنم:سرافلاهللاقف

هيدينيبلثملف.لیعامساىلإهبیضمولجرلاهذخأف:لاق

انأوديزيوبأهنأمعزولجرلااذهترسأينِإ:ليعامساللجرلالاق

.هفرعأتسل

لیعامسااعدمث.وههنأهربخأف؛هفرعینممليعامسااعدف:لاق

نُلیري(هنأثیح)توميالئلهتدفنأدفووحلاعیلءاطألاب

.تیلهن‹ءابطألاهللاقف.باذعلاعاونأبهيذعي

هخلسبرمرمآنمكلذبليعامساملعلف:لاف

روصنملادهعيفدانمنبيريزنبفسوياهانبءناوريقلابةلصتمةربصةنيدم(11)
زعملاىلوتالو.ةيروصنملااهامسوةفيلخلاامنطوتساوته337ةنسيفيديبعلا

ةسمخاملناكدقو؛تاعانصلاعيمجواهلكناوريقلاقاوسأاهيلإلقنمكحلايمطافلا

فلأنيرشعوةتس«مويلايفاباوبأنمًادحاولخدناكهنأيركبلاركذيو«باوبأ
:لوقینیحقیشرنبااهرکذيتلايهةيروصنملاةربصو.مهرد

لوضفدعبنوقابلاوسانلاوهدحاوةربصناكسنميسفنب

يركبلا؛(121و103ص)يسيردالاعجار.بابيبارخنآلاةربصو

.(291/3-292)نادلبلامجعم؛(26-47ص)
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سئبورانلاىلإهللاودعتامةرسلاىلإاولصوالف.هخلسيفاوذخاو

.هتهجويفلكىضموهركاسعتقرفتفءريصللا
نمًاعمجهسفنىلععمج‹هيبآتومدعبديزييأنبلضفلانإمث

ةتازمنئاعظىلإدصقفلتجنمةرثكىأرالفسالاطالخأ

هللايضرناتلزنبىلعيرزخوبآوءدلحمنبديزيمساقلاوبأمهيفو

تناكواهتيبخأبرضتلضفلاركاسعوالإاورعشيملفنع
نميتوخإىلإاوعفدالاقوحابصفافلأنيڻالٹيفهركاسع

.اہنعهللايضرءرزخابأومساقلاابأديري««ترجيت»ينب

.ترجیتونباعيجمهونرفيينبونساوينبنأكلذو

؛يتوخإتدصقامنإءةتازماي؛مكدصقأل.(لضفلا)محللاقف

يبأونأايندلالهأضعبيأرناكفءاهعفدىلعةتازمترمتئاف

ذإكلذيفمهوءايندلالهأنعةيحاناوحنتوكلذمهتمحالصلالهامحل

تسيلةعامجلاهذهنممكناوخإنإ:محللاقوةتازمالمنملجرمهاتأ

نعاوعفدتومكسفنأنعاورمشتنأمتببحأنإفهلنوموقياممهيفمكل

.اولعفافمكبحاص

هللًابضغاوماقف«برحلاةدعذخأنلانباوموق:ضعبلمهضعبلاقف
ءهسرغفلجرسلادشيمهضعبءحالسلاةئيهنماوذخأف‹مهخئاشموهنيدلو

عاونأنمكلذلاثمأوهفيسدلقي0هغرنانسيوسيهضعبو

.بيرقوأبيسنوأمعنباو2(خآ)موقلايفهلوالإانمامو»حالسلا

.«اننوملسیواننوعديالنیبراحمانوأرمهنإف

ءلاتقلاىلعمهدجوبرحلاىلعخئاشملاةمزعايندلالهُأیارالف
.مهتبوتمنعاولبقف٩مہنعخئاشملاغلباماوباتفمهيلإاوعجر

.ةجرتلايفتدرواهنكلوصنلايفتطقسةملك(12)

185



هتازمنمنبةراسمناكوكلذىلعمہرعمتجاف:لاق

مكلمهتبهودقواتيارشعانايل:لاقف‹خئاشملايارهیأرقفاونمم

.خئاشماي

نبيلعلاتقكءخئاشملارمأدقومويلااولتاق:هينبلةراسملاقو
.ملسوهيلعهللاىلصمامبلاطيب

هليخيفلضفلاركسععمجتساوءبرحللةماعلاتأيهتف:لاق

دحأىلإتفتلاةراسمنإمنموخئاشملاتعمتجاو

يتلاةوبرلاكلتفشكتملنإقلاطكمأ»:هللاقف«مهرغصأوهودلو
ءانغلب(يف«تدوسایتحليخلااهيلعتناكدقوليخاهيلع
.اهنعفشكوفلامهيلعلمحوملظملاليللاك

ايفراهنةوحضكلذناكوبرحلاتبشنواوقتلانيقيرفلانامث
لضفلاىلعةرئادلاتناكوافلانيثالثيفلضفلاوالماولتتقافءانغلب

.ريثكقلخمہنملتقوهباحصأو

نع هنعهللايضرفلينبناميلس«عيبرلاوبأٹثدحو

لضفلامزهناال:لاقهنأ هنعهللايضرتافننبفسويبوقعييأ

اهضعبكلهةفئاطوةلصأتسمةفئاطقرفثالثاوراصو

ىلإیھتنایسبرهفءاهعبتينمبصتملةفئاطوءاهضعباجنو

اولسوتواوعطقواهلهأهذخأفءاهلخدف«ضرألاكلتىرقنمةيرق
.هركذًافطناومهعفشفءهيلإهباوعفشتفنبليعامساىلإءب

مزهنانيحءةيبرعنبدمحمىمسيةراوهنملجرنعانغلبو
هنجمثاهبلطياهرثأيفىضمفءةميزحلامويةليللبإهلتلض«لضفلاركسع
.هناصحفلعيملوتابفءليللا

.حضاوفيرحتوهوءليخلاليخ:لصألايف(13)
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ناكوءافقاوتدقونيركسعلاءةمزملا(موي)حابصناكالف
اذإف.ليخلاناعرسناكءهباحصأولضفلامزهناالف.قباسسرفىلع

نمهفلخنمىلإمهعطتقا‹لضفلاباحصأنملاجرةعامجىلإغلب

ًاددعمہنملتقتسایتحكلذكناكف.ادحأوهلتقيالوموهباحصأ

.ملعلايئاغلابنکیملوربكدعبهرمعرخفابئاتالجرناکواریبک

.ةريبكلاةنمثلابنامثأةعبرأهناصحفلعءةلبقملاةليللايفناكالف

.ىفاو:لصألايف(14)
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حلفأنب"”بوقعيرابخأ
نبنمحرلادبعنبباهولادبعنبا

مهنعهللايضر

ىلإًاهجوتمراساليناجحلانأانباحصأنمدحاوريغثّدحو
‹مهيلاهأومهتالئاعبهباحصأنمليخيفحلفأنببوقعيجرخ

هباحصألمدقتفءنآشلاميظعناصحهدنعناكو«ودعلاركسعمهعبتف

هباحصأنمودعلابرقاذإَفةفحلمهسأرىلعلدسأدقوىلع

ىلعريسلابمهرمأيواولصيىتحملفقيفءهودان‹مهليخمهيشغو
يفلاثمألاهببرضتهسرفناكوءهسرفهجوبودعلاليخلبقتسيوقيرطلا

دعابتاماذإف.هتبيهنمهلاوفقوتوفرعوهيلإاورظناذإف.برغللا

الوحلفأنبدمحمءهيخأةافودعبةمامإلايفعمطي«فسويوبأ؛حلفأنببوقعيناك(1)

راثامدنعوءةعاوزىلإلحروهنعبوقعيعطقنامذقتاكءهيخأنبفسويلعيوب

ةمامألابهوعيابومهءاجف«بوقعيىلإاولسرأءاہنمهوجرخأوفسويىلعترهيتلهأ
ترهيتيفًاروصحمهناطلسناكوعبرأةمامإلايفرمتسادقوه284ةنسيف
ريخألاليتغاامدعبو«ه288ةنسيففسويىلإةمامإلاتداعملخالوءاهيحاوضو

.نييمتسرلاةمئألارخآناكوه296ةنسيفلتقفيذلادمحمنبناظقيهوخأهفلخ

ناكسلانسحأثيحىلإبوقعيامنعلحرءترهيتبنويديبعلالحالو
ريغلبهذةيضابالاناطلسنأًادقتعمءاهضفرهنكلوءةمامالاهيلعاوضرعوهلابقتسا

.ه310ةنسيئوتتحنالجرويئلظدقوءةعجر

نايبلا؛(اهيليامو104/2)ينيجردلاتاقبط؛حلفأنبابوقعينع:عجار

راهزألا؛(265-266ص)ءايركزيبألاوقألقنبيفتكييذلايخامشلاريس؛(197/1)

.(266/2-271)ءةمالعلا»ببوقعيفصييذلاةيضايرلا
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يفتقيودعلاركسعو«مهقبسيفمهكرديىتحمهرثأيفراسمهنعهباحصأ
ءیرخأةرمهودانف«یرخأةراتهباحصأاوكردينأاوداكىتح‹مهرثأ

.مهرٹأيفاوذخأيفاودعابتيىتحمحلفقيف

هنیعاوعجروودعلامہنمسيتحهلاحومشفاحكلتتناکف

.نالجروىلإنيرئاسهباحصأوبوقعيىضمف«هباحصأو

هباحصأىلإتفتلافكلذءهقيرطيفعلاطلاىلإرظنهنأانغلبو

دفءاوقرتفا.بلطلامهيلعناكالإنانثامكنمعمتجيال»هنإ:محللاقو

.«ةمايقلامويىلإمكيلإدوعيالومککلملازومکمايأتضقنا

دهعلعكلذو‹نالجروىلإهلهأوهلایعووهلبقأواوقرتفاف:لاق

لهاعوجيفحلاصوبهاقلتفهللاهمحرنايرمنبنونجحلاصيأ

لعهولوينأهوبلطف»هبمايقلااونسحأوهومرکأوهولخدأف‹نالجرو

اهلسرأف«منغلابلمحلارتتسيال»:لاقفكلذنمملعنتمافمهسفنأ

|هسىحو|هعنمدقءهيخأاتنباوناتنبهلتناکوارهدمهيٹکمو

نأهيلإنوبلطينالجرولهأخئاشمهيلإعمتجاالف”جيوزتلانم
نمامهدحأ‹نيلجرلالإيتنباجوزأالينإ:محللاقءاهعديالواهجوزي
.تئشنمديبيديعضافلهأنمرخآلاونيدلالهأ

لبالوناکنف:محلاقف٤تئشنملعكديعض:هلاولاقف

:مجرتملاصنلايفوءلصألايفاذك(2)
«Il avait deux fils et deux filles, tous quatres de la même mère, mais il ne—

voulait pas les marier».

.مهجيوزتدريملوةدحاومانمناتنباونانباهلناکيأ
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دمحمنبزعلايناثلاو«)ۇلۇلنبموححالصلالهأنمناكيذلاف
|لفتوقعيةنبارغةأرماومحدنعتناکوزعللوومحل|هجوزف:لاق

.تولاباهيلعهللاىضقىتح٠محلااهطلاخ٩«وججوزتبتعمس

:هللاقفءحلفأنببوقعيلأسنالجرولهأضعبنأانغلبو

یسیعویسومىلعلزنينأهللاذاعم:بوقعيلاقف؟هلكنآرقلاظفعحتأ
لصانيبنلعهللاهلنباتکبفيكنانعمفرعأوهظفحأملام

.ملسوهيلعهللا

تيبيفةليلتاذناكوءليللايفًادهتحمحلفأنببوقعيناكو
ىتحوهاكناكفءهسأرلباقتيتلاةبشخلاالإفقسلاهيلعزخويلصي

لاقف؟تننظاذام:هلاولاقف‹هولأسويلصيئاقهودجوف؛هيلإاورفحف‹سانلاهاتأ

.اهراثاضعبنالجروبوتماقدقةمايقلانأتننظ:مهحل

.ةرقفلاهذهيئبارطضاوباضتقاةمجرتلايف(3)

.(514ص)ىيخامشلاريسو؛(105/1)ينيجردلاتاقبطنراق(4)
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عبارلاقارتفالا

ةيضابالانم

حلفانببوقعينبناميلسابأنأانباحصأنمدحاوريغثّذحو
لهأةعامجهنمهوبأرذحفءبتكلاةسرادمومولعلاضعبلحتنا

.نيسحلانبدمجأناویدسردهنافءهيلإاونئمطتال:مفلاقو‹نالجرو

هوزهجفنالجرولهآعومجعمتجاءحلفأنببوقعيتامالف
فهربقو هنعهللايصرنایرمنبںونجحلاصيأةربفمهونفدو

.هوبرهناك‹سردنيملاذهانرصع

بوقعينباناميلسيبألةفايضلااوداجأدقنالجرولهأناكو
اودارأف«ثرفلاسيجنتاهنملئاسمىلعهنومهتيسانلاو()هباحصأو

هوعدف«ثرفاهيفبصعلاهيلعًاماعطعلاوعنصوهتبرجتوكلذجارختسا
.رصعلاةالصدعبكلذوماعطلاىلإهباحصأو

اهبامرفءثرفلااهيفسحأفاهمشفةدحاوةبصعناميلسوبأذخأ

.«سوجنمماعطاذه»:لاقواهاقلأو

.ةمجرتلايفةدراوريغةرابعلاهذه(1)
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هلاورفحامحللاقف؟ماعطلابلعفناذامماعطلاباحصأهللاقف

.هلكأنمرذعمعطقو«هونفداو

‹لعفام هنعهللايضرنبنونج1خيشلاغلبف

كلذذحخأو«ثرفلاهيفخبطًاماعطهسیجنتبهوربخأوخيشلاناکو

يفسانلانمريثكباتراو.ةنتفلانمخيشلافوغتولهأعماسمب

مهارالف.خيشلاهنملكأيىتحهومعطينأهلهأيبأوءماعطلاكلذ

ذسماعطلاابيتلارادلاىلإهباحصأنمةعاحجيفىضمءكلذك

رطفأفءماعطلاهلاوبرقوهيديلسغوءابىعدفباحصأهلنذأف

.مهتجاح(اوضقو)وهلكأو

نعةعزانموةرجاشمكلذىلعناميلسيأنيبوخيشلانيبناكهنإمث

.كتلهابتئشنإءخيشلاهللاقفءةلأسملاكلت

ل«نامیلسوبأهللاقف

لاهتبالاوةدابعلايفذخأخيشلانإمث.ةعمحجلامويالهتبينأاقفتاو

هانيقيرفلابحأرصنينأهللاىلإ

ةعرقتعقوف«نيرسرسيتوةميركنيباعرتقاةعمحجلامويناكالف
ءةميركىلإناميلسوبأهجوتوءاهوحنهجوتورسيتىلعخيشلا

ةيقبائكمفمويلاوهو؛ىلصمنيرسرسيتبخيشلالمعف
كلذدعبناميلسوبأثكمفاعجرمثىلعهللاناوعديهمر

مطتفدقو.مهتلمجهللادابأىتحهرثأىلعهعبتنمناكوهللاهحضفف

‹همأتحبذامدعبنينجلاميرحتةيناثلاو«ثرفلاافوأ:لئاسمعبسيئ

ىلاقورعلاءامدةسماخلاوضئاحلاقرعةعبارلاو«بنحلاقرعةثلاثلاو

ةعباسلاوركشلامويموصةسداسلاوقاشلاتحبذامدعبرهظلاتنطبتسا
.ةبارقللةاكزلا
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.عيبرلايأرابخأ
.يسوفنلانوقرزنبناميلس

هنعهللاىضر

هدلوماهو(تویدباتةسوفننموهوءةداقميبرلاوبأناكو
هناویدكردأهنأءانرصعيفناكنممانباحصأضعبانربخأدقلو.هنكسمو

.هرصعيفنممريثكهغلبيملاممولعلانمغلبدقو.تويدباتةيرقبهبتكو
.عمحجلانبادنعديزيوبأووهةساملجسيفهملعتناكو

ارجاتفرشلملانملبقأ‹ةوعدلالهآنمالجرسنباناکو

كاذذإواهب(ماقأو)رزوتمدقفريزغناكو(”قرفلاعيمجلحتني
.نسلاثدحباشميبرلاوب

.ةريثكرومأيفهربتخافءهلذوليوهجئاوحيفهلسريعمحجلانباناكو
نمهارامايألانمامویعمجلانباهللاقف.ًایکذًاقذاحًامهافهدجوف

هيلعمهویلءاطلاعمجلانبادشونكارأنإ.هنهذروضحوهمهف

بجعتف.يمعايقلزنمرغ:عيبرلاوبأخيشلاهباجاق‹ةنطفلادارأهنأ

.هب

:مجرتلاصنلايفو.لصألايفاذك(1)

ىقتلاكانهو٠«نمزلانمهدماهیفيقبورزوتلزن.ءاينغألااهرابجتوقرشملاءالعنم)2(

.همزلفنوقرزنبابلاطلاهب
.(3شماه‹162/1)خيراتلابكوميفةيضابالا:عجار
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تارأهنأهيلعمهويل««أريختيزلا»:عمجلانبالاقف.هاطغف«هتيطختب
زبخلاىلع»:هللاقفتیاجاف‹عيبرلاوبأهبنطففريختیرزج

.هلقعوهمهفنمیأرالهدنعهتجردتمظعف!«يمعاي

هملعيوهعمريسينأهبلطفءةساملجسىلإريسملاعمجلانبادارأمث

.مولعلانمدارأام

.دادیکنبدلحمدیریوبهعمو؛ةديدعننسهدنعٹکماهالصو

تامالف.عيبرلايبألهبتكبىصوأءعمحجلانباةافولاترضحالو

«هرکذالعوهمسارهتشادفوةيلاطسقلإعيبرلاوبلبقأءعمجلانبا

تبرطضاوءهباجأءهلأسنملكفءملعلانونفنعهنولأسيسانلاقفطف

.هلجأنماهلكةيلاطسق

نألبقرخصفمعيبرلايبألكلذلبقبدملجراہناکو

انيأكلذرركيوءهتملعانأو«يدنعأرقامنإ:لوقينأكسامتيمل«ملعتي
.زاج

نولتتقياوداكف.ةلأسميفهدعباوفلتخاةساملجسلهأنأانغلبو

ناکانيأعيبرلايبأىلإنيلمحبنيلجراوثعبينأىلعاوقفتافءاهيلع

ىتحاهجوتفءامولعملجأدلبلالهأامفلعجونالوسرلاىضمف
ىتحنيعجارنالوسرلاٌركفهجوباملىتفأفمايتفتساف

.نولتتقياوناكامدعباوحلطصافهبىتفأاباربخأفةساملجسىلإالصو
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نبادلخديزيابأوعيبرلاابأنأانباحصأنمدحاوريغثّدحو

لهاضعبافداصفءاھجئاوحضعبيئنيرئاسةرمتاذاجرخءداديک

سفنيفجلجلتفءاهتفايضاونسحيملوءامهوفاخأف‹مهافاضتسافءةوعدلا

.ةرملوأهكلهأيذلاببسلاوهوءءيشديزييبا

نسحأبامهوفاضأف‹مهافاضتسافنمموقبارمامنإمث

؟موقلاءالؤھبهذمىلإانبعوجرلايفكللهفءلاجرلاو

اهتلنلاذإ«يدارمتناكولوءايندلاديرأتسل:عيبرلاوبأهللاقف

بهذمىلععيبرلاوبتبثوایرانديزيوبأعجرف:لاق

.قحلا

ىلإةعجارةريغتماهدجوف«ةيقيرفإديريهجوتءعيبرلاابأنأانغلبو
.ةيبهولابهذمىلإمهدرىتحمهبلزيملفراكنلابهذم

لكىلعوءةبوصنمةرسأةعبساهيفدجوفًاصخلخدهنأانغلبو
ءانهاه:مهخويشنمخيشهللاقف.راکنلاخويشنمخيشريرس

عولطلادارأفوحنعيبرلاوبأدصقف«سولجللهلحسففءميبرلاابأاي

عقووةرثعهيلعرثع«سولحجلايفيوتسيداكوعلطالفريرسلاقوفهيلإ
خيشاي«كترسك:هللاقفهرسكيداكفهزكوويراكنلاىلع

مهبلغفتارظانمانيبترجفءهيلععوقولادمعتيلهنأهسفنمهوأو
‹مهؤادغرضحدقونألبقءايحألاكلتنممهدرطوعيبرلاوبأ

ىتحءةيبهولاىلإمهدريومهدجوامنيأمهدرطيةيقيرفإيفمهرثأعبتاف
.راكنلاراثانمةيقيرفإرهط
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يروطغبلامساقلاوبأخيشلاناكوءةسوفنلبجىلإهجوتهنأانغلبو

‹ثافنىلعخيشلادنعةنيبلامقتلو«ثدحأامثادحإلبقًاثافنيلاوي

نولاوتمتنأوءأثافنيلاويمكخيش:هلزنملهألعيبرلاوبألاقف
.ةيثافنمكلكف«مكخيش

كتسحاللاقراكنلاةءاربنعروجعهتلأسهنأهعانغلبو

‹قفنيامبصيملنم:اللاقف(...).ملعلايفةهيقفنالفمأاي
لئاسمفيميناکو.مهاردبارجقفنأهنأكف‹مېنعليوحبصیلف

.اريثكصخرلا

هتطعأفءهتبجاهبعقريلةقرخزوجعىلإبلط(هنأ)هنعانغلبو
اهفارطأنمعزتناواهذحخأف::لاق.ةسجناهنإ:الاقهقرخ

عيقرتلةيقىلاذخأف«كسجنيذخ:الاقوزوجعلاىلإهبىمروئيش

:تلاقفهتطعأف‹برشيلءامزوجعىلإبلطهنأهنعانغلبو

برشدقوهنمزوكلاتذحخألف.هلکهبرشوهذحخأف:؛لاق.ًالیلقبرشا

.الكبرشواليلقبرشاكلتلق:هلتلاقهلکءاملا

ايندلاعاتملق#:ىلاعتهللالاق!لیلقالإتبرشام:افلاق

.«ليلق

مهنیبوينيب«سانللصخرلالئاسميفايتفىلعةرمتاذبتوعو
.نايسنلا

تاجربتماهءاسنیأرفءةيلاطسقةرمتاذلخدهنأانغلبو
.رئارحبنسلنهنأىلعنهلمحكلبلااذهمدخرثكأام:لاقفتافوشكم
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لافبطرءيشلعلجربءیطوفةليلتاذرمشهناانغلىو

!دلبلااذهماعطرثكأام

دجوف(”)ةصيربرمعيبرلاابأنأانباحصأنمدحاوريغثّدحو
مايأيفكلذو.نيرتاستمنينهادتمةيضابالاقرفنمقرفعبرأاهي

ىلإناذألاويفلخلاىلإناضمرةالصيفةمامإلاوءراكنلاىلإايتفلارمأو

.يثافنلا

ناکوءانرکدذاملعنعمتحممهدجو‹عيبرلاوبمهيلعمدقلف

دعقفةقلحلايفمهدجوعيبرلاابأنإمث.كلذكهركذنمةيبهولانممهيف

لاؤسنعلاسينُعيبرلاوبهرمأفلجرهناجبناکوءاهفرطف

‹ةلأسملاعمسلف‹يراكتنلاوهوءايتفلابحاصلجرلالاسو

.مٹعلتوهباوجيففقوتولاؤسلاببجعت

ءلاؤسلايفلئاسلاحلأف.هلاؤسلجرلابجأ:عيبرلاوبأهللاقف

!تنأهبجأ‹يراكنلاهللاقف.هلاؤسلجرلابجأءلوقيعيبرلاوبآو

‹باجأفءلاؤسلالجرلاداعأف؟كلاؤسفيك:لئاسللعيبرلاوبآلاقف

.دعبهولأسيكورتميراكنلاوفنولأسيةقلحلاهجوهومدقفتباجأفدازو

.مهنهادتو‹مهرتاستهرکنمةوعدلالهانمةقلحللافناکو

؟خيشايراكنلايفلوقتام:هللاقف‹عيبرلاابألجرلاسف

!«رافکمه»:لاقف

ينعياميرهنالاقوهضيرب:مسربشمالايفةمجرتلابحاصهدروأ‹لصالايفاذك)3(

.(1شماه275ص)ةصور
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؟ةيفلخلايفلوقتام:هللاقف

!«رافکمه:لاف

؟ةيثافنلايفلوقتام:هللاقف

!«رافکمه»:لاق

ىلعاوملكت:اولاقفمنيبايفاوتفتلاكلذباوعمسالف
.اوقرتفافاوملكتف

هناكهللاقف«لعفابهوربخأفهيلإباطخلايأباحصأضعبماقف

ىلعمكنیدمکللصفهنإ:الک‹باطخلاوبأمللاقف‹موقلاىلعلجع

.هدح

اولاق:ءايشأةعبرأيفةسوفنهتبتاعميسوباطخلاابأنأانغلبو
يتمتستو.ةملظلابلمارألاوىماتيلامرغتوناظقیلرومألاتمزتلاكنإ:هل

ًايفلخةالصلايفمدقتوءايراكن

يذلاهللدمحلا:لاقویکبوربعتسا«مهباتعومہاتکهغلبلف

.ةمايقلامويلبقينعمهفلبامىلعيننوبتاعيًاناوخإيللعج
:مهيلإبتکهنامث

‹ناظقيلاهمزتلا‹ناظقيلرومألانميمازتلانمهوغرکدامامأ»

نإف‹لمارألاوماتيألالاومآنمهومغرکدامامو.هللًاباستحااهتمزتلاامنإو

يفءاتفتسالاامأو.مهسفنأنعاورادينأمهترمأمهيلإتلبقاذإإةملظلا

اذإينإف.يفلخلاةالصلايفيميدقتامأو.يدنعابلإمكحأملفراكتنلا

‹مدقتلابهرمآلو‹سانلابيلصیف‹مدقتيفايتیدانةضيرفلاتیلص

.(مالسلاو

.ةمجرتلايفةدراوريغةرقفلاهذه(4)
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نبنمنأملعلافهدنعناکناوريقلالهآنمالجرنأانغلبو

ملسمهناةبرجرحببرقب«تويرزابتهللاقي«فورعمعضوميفادجسم
.هللادنع

كلذىلإلصوالفءهناينبلًازهجتمناوريقلانملجرلاجرخفلاق

.فورعممويلاوهو

نإ:لاقفيلمباطخلاوبأهلمأتفيفلجرلاهيلعحلف
.هايإهاطعافًارانيدعزتناف«راعلكعميتموصخ

أهلناکو«نسارہبينبءاينغأنملجرهاتباطخلاايأنأانغلبو

نأزوجيناكنإباطخلاابأخيشلالأسفءنونيتهللاقيكولعصريقف

.هلامةاكزنمهيلإعفدي

:هللاقف‹خيشلاهباتتساف«هبهاتفهبنتا‹باطخلاوبهللاقف

.كلامةقدصهيلإعفداءهيخأللاقف.خيشايتبت

انمتيرعتنإفءىوقتلاسابلكانسبلاءنونيتلخيشلالاقمث
ناكوعوجلابهللاهالتبافكلذدعبنونيتريغتفعوجلاالإكلتقيالف
.باطخلايأآلهيفهللاباجتسافدعبنمهبقعيفكلذ

باطخلايبأةيرذنمةيرفاعمةأرماتلاق«باطخاوبأتامالو

ال,:تلاق‹هيکىتوهيدنتيهو؛هنعهللايضر‹حمسلانبىلعألادبع
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«ةجرخألاكنوطببءةغاوزايءانهاهمتيقبوقحلاتامباطخلاوبأتام

.(ةجوعتمماكحأوةقربألاكمئامعو

مويتاذاجرخ‹يغاوزلاةبالكنببويأابأوباطخلاابأنأانغلبو
رمأللأسوباطخلاوبأاعدفردقلاةليلارصبأفءاهجئاوحضعبيف

.ةرخأآلااهنمبيصيايندهللاهقزرينأبويأوبأاعدوءهترخا

ءميظعفقوميانك!بويأابأايلعفتاذام«باطخلاوبأهللاقف

؟اهركذوايندللضرعتتف

ًاعيمجاناكوءهللااهينقزرالفءةنجلاابلنألنإ:بويأوبأهللاقف

.هصيربيث

ايندلاهيلعتعستاف«بويأيبأىلعقزرلاطسبىلاعتهللانامث

.نوکياممسوأب

ةريزجبنمهارءةصيرباهسرديلردنألايفةمرععمجاذإهنأانغلبو
رضاحلاوبئاغلاورداصلاودراوللةقفنلابهلاميفهديقلطأهنوءةبرج

.لأس|کءہایندنمةرخآلالانينأوجرنانإف

بحلاوهومحلحتففءاوراتميلةقفرهبتلزنهنأانغلبو

؟ىنبايةرومطللاتلعفاذامهوبأهللاق

‹كلذاموءهوبأهللاقف...الا«تبأايتنسحيالغلالاقف
!ةنحلاحمقاهحمق

اہنمیطعأفءمالغلاجرخفينبيأ؛جرخانباللاقهنأانغلبو

.اهرخاىلعىتأىتحةرومطملا
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لبجلالهأخئاشمنمةعامجهتءاجهنأهنعانباحصأضعبثدحو

.لازهلاوعوجلاسانلابنکدفو‹طحقلاولحلابةديدشهنسف

هدنعاوٹکمومزنأءةنسلارمأمهاهددقو٠«توًياوبأمهيلإ|رظنالف

نيتسحبذامةدعناكو.ًاشبکمويلكو.اشبکهليللکيفمخحیذيارهش

.ماعطلانممهيلعقمنأامرغباشک

اولسرينأاودارأفزجيمامطلاصخرباوعمسمېنامث

نباجسيروسمابأبويايبأىلإاولسرافوراتمیلمهعمام

هللاقفداربهربخأبويأيبأىلإروسموبألصوالف

‹ىلوألا:تاملكثالثرحبلافرطفرجحىلعابوتکمدجو«بويأوبأ
يلام.يلام»:ةيناثلاو(رورغملهاجوأرطخوذلإرحبلابكريال»

يطعينم»:ةثلاثلاو«ایعدمترصيمكنمجرخاذإف!يمکفمادام

.(ماسربلاهنمهيرتعيضارقلاىلعهلام

.نسلاثدحًاباشكاذذإ

تلقفيكهلاولاقفةيناثهوربختساوهومهفتساخيشلاءاجالف

ذخأهنإف.روسموبأمكللاقامرمألاوبأملاف؟روسميال

بویابنامث.روسميبألاوخأمهوءةوالسينبنممالكلاقيقشت

خيشللًابجع‹مهضعبلاقف.تدارأاكلكأتردنألايخئاشللالاغبقلطأ

يفذخأءةاكزلاجارخإتقوناكالف.هلامةاكزبعنصيفيكيبأ

.ةسداسلاوةعباسلاوةنماثلاوةعساتلاوةرشاعلاجرخيولاتكيراصف«ليكلا
كلذكوةعباسلاوةنماثلاوةعساتلاوةرشاعلاجرخيفعجريمث

.(هنم)اوبجعتف.هعرزعرفيتح
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یمسیلجرةعامحلاكلتيفناكونممحلراتمامنامث

.هظحيبصللاولعجامللاقفهلنباهعموبوقعيابأ

تیباينوعدمحللاقفهمهسهللعجنكلًايلوتمناكنإهلاولاقف
هلاوطعأفءةليللاهتيلوتدقينِإفمحللاق؛حبصأالفءةليللاهعم
.9هس

ةرايزنوديري‹هباحصأنمهلعفهرمتاذجرخهنأانغلىو

اونظف.مهيلإتلبقأةقفرىلإاورظنذإنوريسيمهانيبف.لبحجلاةسوفن
.هيفاوتابف«لبجلاىلإاوبرهومهلاغبنعاولزنفودعلاركسعاهنأ

ءاشعالبیقبيهنأنقيأنيح«بويأوبأمللاقمهنجالف

نمهثولياميدنعو.يبرحلاويورقلابماعطنمزيفقفلأيدنعنإ
.ىوقتلاءرملارخدیامرخویتاشعالبتيبأانأواہلكؤياموأتيزلا

اهوذخأواهولقعف‹خويشلالاغبلعاوزاجةقفرلالهانامث

.اہاوضمو

.ةمجرتلايفةدراوريغةرقفلاهذه(5)
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:ةيضابإلانمسماخلاقارتفالا

هوبأناکولادبأنكيناكساكشلانأانباحصأنمةدعركذو

الجر

يفناکالفءهللادبا«هنبادلوملبقىلإهجوتهابأنأانغلبو

.ناطیشهدنعدلودفهنامئانلایریايفءیأر«هرفس

دلودلودحجوةرارطنقبهنکسمناکوهلهىلإعجر|ملف

يفهوبأهلخدأ«بدألالمتحاالفيالغلااشنف.هللادبأهامسفىدنع

.مولعلابلطهسفنهلتلوسغلبودتشاالفظفحوًارقف«باتكلا

نهيففلاخلئاسمهلتلوسوهسفنهتعدءهتينماهنمغلبالف

‹؛ملسوهيلعهللاىلصللالوسرةنسلاطباةدحاولا

سيلف«هریغنعلوقعلالهآهباتكبىنغأهللانأو‹نيملسللايرلاطباو

.ةعدبناذأالاناةثلاثلاو.ةعدبةعامحلابةالصلاناةيناثلاو

!ربمحلاییہ:اولاق‹ةالصلاناذاهباحصاووهعمساذاف
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امبالا«نارقلانمءيشبزوجتالهدنعةالصلاناةعبارلاو

.هانعمفرع

.مداينبدامسنمابةسجنةنجألاناةسماخلاو

ردنألاناةعباسلاو.لمقهيفبوثبزوجتالةالصلاناةسداسلاو

.لسغلابالاهسردتيذلاحمقلارهطيالاهيفتلاباذا

يبانعءهنعهللايضرءفلخينبناميلسءميبرلاوبأثّدحو

دباباحصاةيقبانكردألاقءهنعهللاىضر«ثافننبفسوي«بوقعي

اوبهذفسانلانعنيبختماوجرخةالصلاتقوبرقاذاساكشلاهللا
.یدارفنولصیاوراصف

ةيلاطسقبخئاشملانمةعامجانكردالاقءانربخأاذهو

تاماذاف.ساكشلاباحصاالامهلكةلبقلالهانقوملعنولصي

.هيفهنوراویعضومىلاهنورجیفطبارمهلجريئاولعجدحامہنم
ےس

نعهنعهللايضرءفلخينبناميلسءعيبرلاوبأىكحو
راجيمتلهانم.ناميلسعيبرلايبأنعنبفسويبوقعييأ
مهنالوقینممہنمو«نوكرشممهنالوقينمءالعلانمنالاقهنأ

لبزواجيلساكشلابهذمناكو.ساكشلاينعي؛نوقفانم

.مهرخآنعاونفیتحةيقبمحلنكتملو«ةرارطنقزواجيمل

.(466-467ص)يخامشلاريسيفهرابخأعجار(1)
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رزخيبأنمنسأمساقلاوبأوءناينايسولارزخوبأومساقلاوبأناك
(وه)اهاذخأولوصألاهدنعالعتيذلاناكوةماحلاب|نكسمناكو

نوتفو.ةغللاوبارعالالئاسمنمكلذريغامأو.بويآنب)2ننونسح

.يسوفنلانوقرزنبناميلسءميبرلايبأنعف

ااو؛كلذكنكيملفءرزخوبأامأورشکلاماذمساقلاوبناکو

.ًادحاواتكنارقيلوأفاناکو.هليبسكنمهتشيعمتناك

هباتکةءارقيئلغتشاومساقلاوبارق«هتشیعمحالصإلإرزخوبماقادإف

.هتساردو

ىلإعجرا:مساقلايبأللاقءهشاعمبلطنمرزخوبأعجراذإف
عجریف«ةرمكلوناترميلمعن‹مساقلاوبأهللوقيف؛كنعتمقثیح

.هدعبارقامدیعیف‹مساقلاوبأ

346ص)ريسلافيخامشلاو؛(اهيليامو119/1)تاقبطلايينيجرالالقن(1)

يئو.اهيلإركذياثيشامهدحأفيضينأنودنيخيشللءايركزيبأةمجرت«(اهيليامو

لصتيايفايسالوةمهمتافاضإىلعينايسولاميبرلايبأةمجرتلمتشتكلذلباقم

.(اهيليامو44ةقرو)ةققحملاةطوطخملاةيهقفلانوؤشلاوىوتفلاب
.نونحس:ينيجردلاتاقبطيفو؛مجرتلاصنلايفولصألايفاذك(2)
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ةقلحلاادقعفًيظعًاغلبمملعلانماغلبىتحاملاحكلتتناكو
‹نيحاصلاريسوبدألاوملعلافهغرهلتناکنمةوعدلالهانماهيتأيو

كاذذِإدلمهوبأوهلامنممهيلعقفنيومهمعطيمساقلاوبأناكو

مهملعيءنونجماذهكنبانإدلمءهيبألنيرضاحلاضعبلاقف.ىح

.«ةياغلا»الاقيةأرمامساقلاوبأجوزتو.مهمعطيو

هلليقفءةذمالتلانملجرنعلأسهنأمساقلايبأنعانغلبو

تلاقفجوتنميلِإبحأةذمالتلانمدحاوتومينغلبيل:لاقف.جوزت

تناكنيأتملعولاللاقف؟اذإتنأتجوزتملف:ةياغلا؛هتجوزهل

ينبذعي۴فاخأاموىلإيلحرتددشلتسيلةلأسم

.لهجلاىلعآلِإهللا

يفرسلاةءارقنارقلاارقنمتعمساهنأةياغلاهتجوزنعانغلبو
تلبقأءليللااهنجالف.هتالصديعيهنأهيتفشكرحيملوفييكتبةالصلا

كلذلبقاهتداعتناكو.ةدحاوةليليفةنستاولصلطاتحتةالصلاىلع

.فييكتلابةالصلا

ضعبباوناكةذمالتلانماهعمنمورزخابأومساقلاابأنأانغلبو

ىلإهبهذمنععوجرلارهظأفراکنلانملجرمهيلإدصقفءربربلاءايحأ

ةرغخويشلانمفيکتيوملعتيالیوطارهدمهدنعثكمفءةوعدلالهأ

.خياشملانمهبردغينمدارأامنإو‹ةنسحةلاحهسفنىلعرهظأو

يحلانعايحتنمماقفةلئاقلانمةرمتاذهبتنامساقلاابأنامث
فئاظويفنولغتشيهتهجيفةذمالتلانمدحاولكذخأدقو‹ةالصللًايهتيل

نعًادعتبمسانلانعادرفنممساقلايبأىلإيراكنلالجرلارظنفءةالصلا
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صخبناجبةزوكرمةذمالتلاحامرىلإرظنففدحأهعمنکیملو.يجلا

.هعبتفخيشلاهبرعشيملواحمراهنمذخأواهمميتف

ذحخأفهفلخنمهنعطفهوحندصق.يحلانعخيشلادعبالف

اسالخيشلاناكو.همامأهبايثنمحمرلاجرخوخيشلابناجىلعحمرلا

ىلعتماقفهللادمحبهتوشحمفداصفخيشلادسجحمرلاًاطخأفةوشحم

هنورجياوراصفءهوذخأفبناجلكنمسانلاهردتبافءةحيصلالجرلا

.خئاشملايأرنعلإًاثدحهيفاوثدحينأاوديريملوخئاشملاىلإهنوبحسيو
.خئاشملالأسأىتحينولهمألجرمحللاقف

اليلقصبرتءقيرطلاضعبب9«مهديربمهوحنهجوتفلاق

.هولتقفءاخيشريملوهولتقا

اهيلعةبادىلعبكارمساقلايبأىلإرظنةسوفننمالجرنأانغلبو
ةريسنماذهسيلءخيشايءهللاقفةنسحةنيزببهذلابةالحعجرس
ىلإيسوفنلاأفءهللاهحرىكبفمحلاعفأوةوعدلالهآ

٥«یکبیتحهتظعوومساقلاابأتملكدل:محلاقو‹مهربخأولبجلا

!يکبيناکكلهجب:اولاقف

ناوريقلاىل|مجرفاسيلخالخوالحنورشعمسالايالناکو

.عرولاوبدألاوملعلابًافورعمءةلزنملاہیظعأروهشماہناکو

نمءاهلكةنيدملاتبرطضا‹ناوريقلاهنيدملخداذإهنأانغلبو

نمءابنعءولأسيلاهنورخديتالضعملاوتالاؤسلاوملعلانونفبهلجأ

.اهيفهتحردتمظعف‹هبهذمملعتدارأنموُ‹نيفلاخملا

نأءهنعهللايضر«لیغنزنبدیعسحوتيباخيشلانعيورو
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لاقيءناوريقلاةنيدمبنيقارولانملجربزاجءهيلعهللاةحرابأ

هببجعتفءهقلخبهللاهيبشتبتكيوهوءهبرمفءهبشملاميهارباوبأهل
هللانأتمعزذإ:هبشملاهللاقىتحريثكمالكانيبىرجف

لطبينآدارآنمعينربخأفءةروصالوضرعالومسجبسيل

؟لوقيفيك

!لوقتملثملقيلف:هنعهللايضرمساقلاوبأهللاقف

مالكلاعطقناف

نمتيبنعمساقلاابألأسءناوريقلالهأنمالجرنأانغلبو»
:تيبلااذهدشنتفيكزلهيفرعشلا

لاعستيفكاذذإهتادلوةجحةرشععبسلشويجلاداق

.هتادلونمهداشنإيفماللاحتفب

لاقف.ماللارسكبوهامنإ.هلزني”هبصن:مساقلاوبأهللاقف
مدوهفحتعبدشنأنمفںہکملاعلمساقلاابأنا‹تياحصأليورقلا

.نارقالاوبارتالادارأرسكنمو(؟)تاودسلادارأهنأل

دنعةبترلاعيفرةجردلاميظعملعلانمغلبالمساقلاوبأناکو
.()ناوريقلانيطالس

.ةمجرتلايفةدراوريغةرقفلاهذه(4)
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اذإهتداعنمناکوأشیجةماحلالإثعب(9)ميتاںنأانغلىو

ةرامأيهفءارمحةيارهدنحعمثعبينُةنيدموأTRلعطخس

ةرامأيهفءءاضيبةيارءاضيأهلوءةنيدملاوأةيرقلاكلتىلعطخسلا

.طخسلادعبهاضرل

ًادنجةماحلاىلإثعبميمتابنأهيلعهللاةحر‹مساقلاوبآعمسف

‹ناوريقلاىلىلإاردابمجرخف‹نيتيارلاربخببماعوهوءارمحلاةيارلامهيف

.ميتيبأىلإلصح

نعمساقلاوبأهربخأفءهتجاحنعميمتوبأهلأسهيلعلخدالف

‹ءاضيبلاةيارلاميمتويأهلىطعأفءاهنعافعفءةماحلانعهافعتساوهتجاح
ىناوفءةماحلاىلإركسعلاهقبسياليكنيسلامساقلاوبأابعرسأف

اهيلإلصواكءركسعلامساقلاوبأ

.اهوكرتفةماحلانعاوحنتءاضيبلاةيارلاركسعلاىأرالف

نبديزي»:هيفلئاقلاوهميمتوبأوءةميظعمساقلايبأةلزنمتناكو
.(هلثمبرعلادلت‹دلحم

ميمتوبأ‹يمطافلايدهملانبمئاقلانبليعامسانبهللانيدلزعملادعمةفيلخلاوه(5)

وهوبه341ةنسيفهيبأةافودعبةفالخلابهلعیوبو؛ه319ةنسةيدهملايفدلو

ىتحهحتفوىلوألاةلحرملايفبرغملاىلإةماتكيفيلقصلارهوجةدايقبًاشیجهجويذلا

يديشخاإلاشرعبحوطوةيناثلاةلحرملايف.رصمىلإمثادعةساملجس
ىلعيلوتسينألبقرهزألاعماجديشوء(ه359-361ةنس)ةرهاقلاىنبواهلتحاو

اهيلعفلختسايلاةيقيرفإيمطافلازعملارداغدقو.زاجحلابةوعدلاهلماقتوةيروس

.ه361ةنسناضمر5يفةرهاقلالخدوفه361ةنسيفيريزنبنيكلب
نايبلا؛(165/8-220)لماكلا؛(224/4-228)نايعألاتايفويفهتريس:عجار

ةوعدلاحاتتفاةلاسر؛(24ص)مالعالالامعأ؛(465/2)نيفراعلاةيده(221/2)

ىرجامومساقلايبأقايسيفو.(134ص)ءافتحلاظاعتا؛(46/4)ربعلا؛(282-279)
.(اهيليامو348ص)يخامشلاريسًاضيأجار.ميمتيبأعمهل
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نبدعسابآرکذو.(عروملاعيلغي»؛لاقرزخوبأرکدو

.«لداحميقفديعس»:لافايغنز

ميتيبأىلعةرمتاذلخدءهنعهللايضرابأنأانغلبو
هنكمأفراقفلااذ‹ملسوهيلعهللالصءهللالوسرفيسهيرينأهبلطف

.هايإهارأوهنم

ميتوبأدعرهيدينيبهزهوءهنعهللايضروبأهذخألف
ىلعنمآمل:هئارزوضعبلفيسلاهلدرامدعبءميمتوبألاقمثنم

نمفوختفيديلخدىتحءفيسلانممساقلاابأتنكمأنيحيسفن

ضعبنعهللايضرءمساقلابأيفنعطوءأريثكمساقلايبأةهج

.نعطلاهيفاورثكأوهئارزو

نأ)نعهللايضرءفلخينبناميلسءميبرلاوبأركذو

رمأيفمالکاہہنیبیرجفيدوہبعمٹدحتنعهللايضر‹مساقلاابأ

.ناوريقلاةنيدمينعي-هللاءاشنإ«ةنيدملاكلتنمهجرخنوهيلعموقت

نعثيدحلاقايسيفيخامشلاريسيفليغنزنبديعسءحونبأرابخأعجار(6)
هلمجرتدقو.(اهيليامو349)ةحفصيفكلذكو‹(اهيليامو349ص)مساقلايبأ
نمًاريثكدروأو.(ه350-400ةنس)ةنماثلاةقبطلاءاملعنيبهفنصييذلاينيجردلا
٤«سردویفعناکامايحأنمدحاو«سردوعلاطنمبجنأ»هنأابهفصووهرابخأ

.خلا«ملعلاوةيحالصلابلطهتلبج
رابخأركذلينايسولاعيبرلاوبأضرعتكلذكو.(353/2-361)تاقبطلا:مجار

يو‹(14/2-15)ةققحملاةيطخلاةخسنلا)«برغللاخئاشمريس»يفليغنزنبحويأ
ينيجرالاهنعاهمظعملقنيتلاصصقلانمًاريثكءايركزوبأدرويسةيلاتلاتاحفصلا
.يخامشلاو

.ةمجرتلايفةدراوريغةرقفلاهذه(7)
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:هلاولاقو«هومالوكلذلعهوبتاعوهوتاف‹يدوهيللمساقلاوبهلاقام

هللانسحأكتهيالوهرسيشفيالكلثمفكلذىلعتنكول

ناوأنوجرحمشئاشملاةعامحونعهللايصر‹مساقلاوبآناکو

رشعانامهتدعو؛ةميظعةوقاهبمفتناکوءةتازمنئاعظىلإعيبرلا

.نودعيالف«لاجرلاامأو«سراففلأ

‹مساقلايألتقبهرمأيءةماحلابهلماعىلإثعبميتابأنامث

هتناکمل.هلتقدریملو‹لماعلاهنعًاكلتففسأربهيلإثعبيونعهللايصر

‹مساقلايبأللماعلاراشأفءًيظعًابحاصهلناكوهيدلهنأشمظعوهدنع
جىلإريسملابءهنعهللايضر

هلضفةرثكلهنورثتوةداعإنوبستحتيها

هتحاصفوهملعبفرعنميدزألايبسارلابهونبهللادبععابتأمه(8)

جراوخلاةيرظنهيلعتقبطنملوأنوكينألهتلهأيلاصئاصخلايهو‹یأردادسو

هومسوهوعیابنيحكلذوایشرقنوكينأيرورضلانمسيلةفيلخلانأبةلئاقلا

يفناکو«صاقويبأنبدعسعمقارعلاحوتفدهشدقهللادبعناكو.«نينمؤملاريمأ»

يفو.جراوخلاهيلعهركنييذلاميكحتلاةيضقتعقوىتحءهبورحييلعفص

خيراتيئةروهشمكراعميفهولتاقويلعىلعاولوحتوبهونبهللادبعمهتمدقم
.ه38ةنسيف‹يبسارلابهونبهللادبعلتقثيحءناورهنلايفةيضابالا

رجفرظناو؛(218--201/2)ينيجردلاتاقبط؛(119/2)دربملللماكلا:عجار

.(260-56Eمالسأإلا
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لتقبهيفهرمأيًايناثًاباتكهيلإلسرافءهلماعميتوبًاطبتساف

.مساقلايأ

هللاقف.نالجروىلإجورخلابمساقلايبأىلإلماعلاراشأفلاق

ثلاثًاباتكهيلإبتكفءهلماعنمهرمأذافنإميتوبأاطبتسافلاق
!كسأرامإومساقلايُسأرامإ:هللوقيو‹مساقلايبالتقبهيفهرمأی

ذفنينإهنأنقيهيلعهدجوكلذىلعهمزعلماعلایارالف

.كلاهوهفءرمأ

ءهيلإلماعلالسرتلصوالفيبأىلإلسرألماعلانامث

باتكلاهيلإعفدفدنعدعقهيلإلخدلف.هوحنهجوتوهتبادبکر

.ثلاثلاويناثلا(باتكلا)وميمتوبأهيلإههجويذلالوألا

ءكلهلوقأيذلااذه:لماعلاهللاق«باتكلامساقلاوبأارقلف

.يسفنالإكيلعرثؤأتسلو

اذإف«تيبلاىلإرظنءاہنمغرفومكرىتحهكرتفلاق.نيتعكرعكرأينلهمأ

روساهيلعةريبكةنيدمةيليطسقو»:ةيلاتلاتارابعلابةيليطسقلقوحنبافصو(9)
اهيفوةيقيرفأةنوخميهوٹکاہبسقلاورمتلاوںیئکلیخنافونیصح

ىلإریشیولقوحنباتارابعضعبداریإىلعرصتقيتوقاينكلوضعب
.ةيليطسقداليلمالايركبلافصو

؛‹(348/5)نادلبلامجعم؛(48ص)يركبلا؛(92ص)لقوحنبا:عجار

ةيبرغملاندملاءانباتكيفىرخأعجارموليصافتكلذكرظناوص)يسيردالا

.يبرعلايفارغحلابدألايف
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ءهللاهمحرهيلعاوبثووهيلإاوردابفمهيلعءلاجرلابءولمموه
ىلإملط.ةقادصلاوةلخلانمايبالكلذكهارينألماعلالمتحيلو

.بابلاهسفنىلعقلغأفقوففرغ

هلسفنکسنعهللايضر‹مساقلايُدصعف(ناک)و

‹كلذهرسوةفرغلابابلماعلاحتفهعاوقرمتمهعفدادإف.هبمهعفادف

.كلذكهارينأةهاركهسفنىلعقلغأهيلعاوعمتجااذإف

یضموًاديهشتاموهولتقوهباورفظتحهلاحوملاحكلذكناکف

.هترفغموهناوضروهيلعهللاةمحرءاديقف

:هلاولاقوهوذحخأف(10)نالودمحمابأاوردتبا«هوبیعوهولتقلف

(ِي)وأجرادملاف؟هتىحاصنيأ:هوذحأنحدمحوبمفلاقف

.فرطلامطقلةبالسلاايفدعقيناعضومامهو؟اسيرع

اوهتناالف.توصلاربهجنآرقللًائراقًالضافًاخيشدمحموبأناكو
هنأنجسلالهأهبىكتشافءنارقلاةءارقىلإغرفت«سبحلاىلإهب

.نجسلانمهوجرخأف‹مهدۇؤيوهتءارقبمهرهسي

!نارقلاةءارقلحلصي:لاقف«نجسلانعكلذدعبلئسو

دمحمنبامساب(8صءةققحملاةطوطخملا)هريسيفينايسولاعيبرلاوبأهلمجرت(10)

‹(126/1-127)تاقبطلايفينيجردلاهركذءاضيأمسالااذهبو«بوقعينبنالسيو

نبنالسيودمحمنبابهريسفيخامشلاهيفهلمجرتييذلاتقولافكلذو54

.رکبيأ

؟دحاوصخشىلعةددعتملاتاينكلاهذهقبطنتلهف(375ص)ريسلا:عجار

رابخألاضعبعمقفتتينايسولاةمجرتاهيلعيوتحتيتلارصانعلاضعبنأوهدكؤللا
ىلإيحويلماعوهو«يخامشلاةمجرتاهيلعلمتشتيتلاوءايركزوبأاهدروييلا

.فرعتلااذهيفةقثلاضعببسفنلا
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ياغابةعفوربخ

اهرمایهتنمواهربخناکفیکو

غلبهنعهللايضرلتقفLمساقلابأنُانباحصأضعبثدحو

هقحنعاوربصينأمهسفنأيفاودجيملوًيظعاغلبمهلتقمةوعدلالهآيف

.همدبلطنعو

هرأثبمايقلالعنعهللايصر«رزحخيآخيشلايرمرعو

نکلو‹(خئاشللانم)هعمنمووهةدوسلاةمئألانمهقحببلطلاو

.مهدادمتساوةوعدلالهأةروشمنعالإاثدحاوثدحينأاوديريم

هللايضرءليغنزنبديعسءحونابأسلبارطةيحانىلإاولسرأف

هيلإعجرينمومهخيشناكو.ةسوفنلبجىلإحونوبأهجوتفنع
هللاةمحر«يسوفنلاسايلاروصنميبأنبورمعيبأنبهللادبعابأ«مهرمأ

.هيلع

يذلافعضلايفنحن:هلاولاقفحونوبأمهعمجف

نحنف‹مكتئیهىعاونوکنکلوونامةعفونعمجانلاوهو؛هرکدذمدقت

بلطمہنمةماعلادارمناکو‹مهراشتسافىلإحونوبآعجرف

هرکهنإفهللايضرحلاصيبأنمناكامالإ‹خيشللرأثلا
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مكنمرثكألهآمكسفنألاوجیېتل.حونياللاقوكلذ

.اديیوقأوًاددموًاددع

نمورزخوبأخيشلاىأرامىلع(راثلاىلإليتتناك)ةماعلانكلو

.سلبارطلهأدنع

ناىلعهعمنمو«هعهللايضررزخيايأرقفتاف

.ًاقنحكلذهدازفهمهفو٠اهيلعفقوف

ناکوميتبأىلعمهجورخومهمايقركذنممنالسيودمحموبأناكو
.هتازميفهبنوموقتاممكلسيللوقي

لعمايقلارمآفىوجنلارثكأدفويأىلإهرمتادرظنو

.حونابأايكاوجنجرينيانمملعاسدمحموبألاقفميتبأ

ىلإلسرأ.كلذلؤيهتلاوهيلعمهجورخبعمسنيحميتابأنامث

يف(دهعلا)اذهلبقاهومتيلويتلامكدالبىلإاوعجرامحللاقوخئاشللا
هيلعناکامىلعنوكنومكلئاوأهيلعناكامىلعاونوكتفاهريغوترهات

نكلوكلذاولعفينأءهنعهللايضرءرزخيبأخيشلادارمناكو.انلئاوأ
.خيشلاراثلبلطلاوهلاتقوميمتيبأةبصانمالإتبأةماعلا

دمحمابأنالجراووغيراوةيحانىلإلسرأرزخابأنامث

برغلالإقرشلانمتموليك120وحنىلعةةركسبلوحعقتيتلابازلاةقطنمدت)1(

=ةنبطوةقلوطيهدعب.بازلاندممهأو.يلبقلابازلاو.يلامشلابازلاو
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ےنعهللايضررزخيآلسرناقاحسايأنببوقعيركذو

اوجرخو.جورخللؤيهتلافاوذخأف‹مهوزفتسيلنالجراوىلإتلصو

.كئاشلاحالسلايف

ةتازم[نم]عومجهيلعتعمتجا هنعهللايضررزخابأنامث
يباءاجرناکو.نودعيالفءلاجرلاامأو«سراففلأرشعينڻابدعت

لاقمهلعهللايصريدومسلومیمورمعوب

تناكوءةينلادجسم)ياغابىلإاوجرخنيذلاةذمالتلاحاولأتكردأ
دجسمصحفبءةسارفلانوملعتيوملعلانوملعتينيذلاةذمالتلاةعامج

اودقع هنعهللايضر رزخابخيشلانامث هنعهللايضررزخيبا

اوكردأنإف هنعهللايضرخيشلاقحببلطلاوعافدلاىلعةيالولاهل

هللايضررزخوبأخيشلافحزفءروهظلاةيالوهلاودقعمهتجاح

.مهدادمإرظتنيملو هنع

سخخوحنىلعلمتشيبازلانأركذينازولادمحمنبانسحلانأولو=

بازريغوهبرغملابازو)ىرقلانمريبكددعىلعةوالعكلذوءةنيدمنيرشعو
ةصفقورزوتلثميسنوتلاديرحجلانمرخأاندمةلاحرلااذهربتعااميرلو.(قارعلا

.توقايعنصاکنمضنمءةطفنوةوازفنو

؛(85ص)لقوحنبا؛(59ص)يركبلا؛(124/3)نادلبلامجعم:عجار

.(104و93ص)ىسيردالا

De:كلذكو Lattre, Excursions dans le Zab Occidental (Société—

Archéologique et Géographique de Constantine) ;(1889)

Marçais, les Arabes en Berbérie;—

Leon 'Africain, Description de Afrique, &d, Scheper (II/250).—

بدألايفةيبرغملاندملاءلانباتكيياغابةنيدلبرعلانييفارغحجلافصوعجار(2)
.يبرعلايفارغجلا
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مثرںاصجلادشأباهلهأرصاح‹ياغابلإهرکاسعتلصوالف

.ميدقلارصقلاىلإمهرطضا

نوبهتنياوراصفءلاومألالإاوعجررںراصحلامهيلعدتشالف

هيفنوعمطينماهبنوشريفركسعلايف(اهنوعرويوميدقلارصقلايفام)

ىلعنايليونبمحللاقيةتازمنماساناولعاجياغابلهأنأانغلبو
لوحدونئاغض(”ةندبنيبومهنيبناكفءةميزحلامهسفنأيفاولعجينأ
.تاراثو

فاوقلأوةيحانلإاوزاحناونايليونبتحتمحتلالف

مهماعنأومحلاومأ[ىلعيلوتستل]ملتفّلختةندبينبنأركسعلاعماسم
.ركسعلامزهناوءةميزحلامهسفنأيفاولعجوءمهئايحأومهيشاومو

ةقاسيفءةذمالتلاةعامجوحونوبأخيشلاورزخوبآخيشلاناكو

مهدأسرفىلعحونوبأناكومهيلعلاتقلا[ءبععقوو]ركسعلا

ىتحمهيفداعوقدنخلايفهسرفبىمرفءهيلإهوأحلأوقدنخلاىلإهورطضاف
.ةميزحلاركسعلانمريثكىلعسفن

زیرکينبنمدوبعهللاقيدوبعينبنممهنمًاخیشنأانغلبو
كلذلبقهذيمالتضعبهللاقدقوهلاسرفبكرةقلحلاهيلعو

یحنتتناهرکنامءيشناکاذٳ«فاخننحنو«سرفىلعكنإ

.ةلاجرنحنوبكارتنأفءانعفتوكسرفبيضقوانع

قطانمنأعمءةنويدم:ًاطلغمجرتملاارقدقو«ينيجردلاتاقبطيفولصألايفاذك(3)

.ايونجلبجوناسملتنب‹برغلافةنويدم
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رشكسانلامزهناملفللاءاشنإ«مكنعرفأالدوبعمهللاق

.ەذيمالتهعمرثكوهدعوبهذيمالتليفيلموقللهسرفلكشو(دوبع

.هعماودهشتساودهشتسایتحاوحرباف

يأنع هنعهللايضرفلينبناميلس«ميبرلاوبأثّدحو

ةعقولاكلتيفتام:لاقهنأامنعهللايضر)ءايركزيبأنبءايركز

ءةغللاملعبالإليغنزنبديعسحونوبأمهقفيل:تارشعذيمالتلانم

.(؟رزخيبأ)خيشلاىلعبلطلاناكوركسعلاقرتفاف

غیراوبازلالهارفنتساالءالاجدمحمابانأنیدوناويبأنع هنعهللا
لصوالفنبںورزخجرخفعومجيفاوجرخ‹نالجروو

نيبوهنيبناکو()الطتنادوفأهللاقييذلاعضوللا90

ةيزشاربخبعمسملاهاوليفامفةقاس)

هلهعفدفضعببهعلليشررزخياحشاباک

رمأفاعودهانیعتضافیربخهيفدحووهأرقوهکفف

رزخيبأخيشلاربخمهربخأو«مهتطاومومهلزانمىلإاوعجرينأسانلا

ةذمالتلابانلّبعانك:ةزملابيقعلاقرزخابأنأانغلبو
.مهانکلهتساف

.دوبعرثعًاضيأرقتنأنكميوةحضاوريغةملك(4)
.(427-437ص)يخامشلاريسعجار(5)
.الكلنادوفأ:يبرعلاهمسرمجرتملادروأدقولصألايفاذك(6)
.ةليغم:ةفرحملصألايفةملكلاتدرو(7)
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هذهاومسينُةدحاوةليلفايؤرلاجرةئالثیارهناانغلىو

.ءادهشلاةعفو‹ةعقولا

برهوىحنتركسعلامزهناالهنعهللايضررزخابأنامث

‹نيجويدمحموبأهللاقيلجرهعمو(ترجامتلتهللاقيلبجىلإ
ربخلاهنععطقناًاحابصنيعبرأ هنعهللايضرخيشلاىفختساف

.دمحموبهداطصبربولاالإماعطهلسیلورثألاهنعايعو

.ًلبإعريراصوةءابعسبلو

نمخويشلابلطياحمهرکسعبجرح«ميابةميزهلارمغلبلف

هلسرتفداصیحخويشلاءاروشتمتدالىلافهلسر.قرفو‹ناوريقلا

.عاريزيئاركنتمةءابعلبایعریحونابآ

هوديقف‹لبإلاىعريكلثمسيل:هلاولاقفوفرعهيلإاورظنالف
‹قيرطلاضعبيفهوقلتفيميتيبأىلإهباوضموديدحلايف

اوناكو«لمجىلعهولمحو«رامطألاوقلخلاهيلعاوعلخورانزلاسابلهوسبلأف
يئىعسيذلااذه»:هيلعهبنودانیوهباورم[ناکم]لکيفهبنوفوطي

ةسوفنلبجبهيفىعس.دوقعنحنوانامزهيفیعسهللانيدداسف

.«دافصألابدعوودادمألاٌدمتساو

.«(جوجرونبالاقاےفلکاذهو»:كلذلعب‹يدانملالوقيمن

.ةرارطنقةسومننمءایسوفنالجرجوجمرونبنسحناکو

وهوحضاوريغةطوطخملاصنوءهتاقبطيفينيجردلاهدروأيذلامسرلاوهاذه(8)
:ةيبرعلاباهدمتعايتلاةطوطخملامسرمجرتملادروأدقورعصلاب:يلاتلالكشلاب

.ةرحست
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.هبنوفوطينيحهتعبتتدق هنعهللايضرحونيبأمأتناكو

رخاناکالف.ةوبللاالإعبسلادليال:نولوقيومهتبجعأاهيلإاورظناذٍإف

.نجسلابحاصهيلعاولكوولمحلانعهولزنأفركسعلالهألزنءراہنلا

تردتباسمشلابايغبرقدقو«تلزنالف«حونوبألاقلاق
‹ديعساي:يللاقوءناجسلايلإرظنف«ينولتقينألبقءَلصألتمُميتف

.يلصتكلذدنعف«كسفننعدربلالزأوحرتساوءابخلالخدا

.ةايحلاتوجرويسفنتنأمطاكلذيللاقالفوبألاق

انالوملاجرتکرت:لوقیفمہنملجرينیتایناکووبألاق
.ةغضمةغضمكمحلنولكأيوكيفنوثّدحتي

؛لوقيونيتلیناکو«ينبزقواقوب71افعلف.يلعهفطعيف

؟ةغضمةغضمهبيبح

.هانهرکههرکنموتانىبحأهبحأنمفانالوملاجرنحنيللاق

يذلاباتكلا|اولماتوباسساجميمابآناملاق

ىلإهوسیقیلال4اودارأف«هرسلوموهلعهللايضر

.ةيمأينبىلإثوعبملاباتكلا

.هطخمكلجرختسأانايدومحللاقف

ةربحوةقاطبيدوہبيناتأدِمهيديفنُانیحوتوبالاق

كسفنىلعرذتعاوكنعوفعينأهبلطأوانالومىلإبتكايللاقف
سلجوهعماملكوةقاطبلاعضوف.وفعلاريثكانالومنإفءالجتحاو
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نمحرلاهللامسب»تبتكوملقلاوةقاطبلاتذخأف.جرخمثقعاس

يتلاةقاطبلارمأینرکذوفلاينمحلافءاملوأيفادحاوطس«ميحرلا

٤يطخجارختسااودارأواهوذخأاونوكينأتفخفءةيمأينبىلإتبتک

فالخةباتكتلمعتساوهتبتكيذلالوألارطسلاكلذتصصقفلاق

.ىلوألاةباتكلا

هلمحوباتكلاهلتيطعأفيدوهيلالإلخدلدعبناکلف

.هتحاحكردأهنهنأنظوارشبتسماحرف

‹نيقارولاوباتكلاهسفنىلععمجميتيبأىلإباتكلالصوالف

ةفلاحماهلكهفورحاودجوفءلوألاىلإهوساقف«حونيبأباتكمهيلإعفدف
طخنمسيللوألاباتكلانأىلعمهلكاوقفتافلوألاباتكلافورحل

يذلالجرلانألاقفطخلايف(9)هقذحأناکًادحاوالجرالإ؛حونيبا

.يناثلايفطخلالّذبهنكلودحاونيباتكلابتك

رطسليدبتىلعبتاكلاردقيامنإو«فورحلاعيجليدبتىلعردقيالو
.الفاهلكةقاطبلاامأ«نيرطسوأدحاو

الفءهرینانزوهدویقيفهءاجف.حونيبأىلإثعبميمتابآنامث

ماظعنمهمئاوقریرسىلعءارمحةبقيفهدجويبأىلإلصو
لاجرهتبقلوحوءىارمحةيشاشهسأرىلعوىارمحبايثهيلعور

دقواهلكميتيبأةعتمأىلىلإحونوبأخيشلارظنملف.بارحلامهي

قرطأولسوهيلعلخدف.تولمابنقيتيداكوكلذهلاه0

؟ةيمأينبانيفمتبتاكًاقحأ«ديعسايءلاقففعفرمثًايلمهسأربميتوبأ

.ىرحأ:لصألايف(9)
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لبقيوةجحيلعفرتالناكنإ«يديسايهلتلقفوبألاق

.دارأاملعافانالومفرذعيل

ىلعجتحافرذعكللبقيوةجحكلمفرتلبميتوبألاق

.رذتعاوكسفن

ينببتاكنفيكءلاقفءنايبلاريثكءناسللاحيصفحونوبأناكو
مهو‹نمصميو‹لمجلامويورادلاموي؛مہنیبواننيبامتملعدقوةبمأ

؟نارقلايفهللااهركذىلاةنوعلملاةرجشلا

رکدامهرسوههحوقلطناومستوهرسهنمكلذميتوبعمسالف

.ةيمأينبي

تبتكيذلاتنأيللاقف«باتكلايلِإعفدفءحونوبألاقلاق
؟باتكلااذه

نمفلتخاو.يديبهتبتكباتكاذهامهللاو«تلقوهلتفلحف

نمهنامهضعبلاقو.ةدئازميلالعجهنكلوفلحيماولاقةفئاطفهني

الإ؟كطخباذهام!معن:ميمتوبألاقءهمهفيالوكلذلنطفيالربربلا

ىلإينکرتتتنکأ.ياغابمويينتفداصولتیار.دیعسایءهتریغنإ
؟كريغ

.هللاقاملکيفهقّدصدقهنأحونوبأملعف!هبتررقأدقام

هيفتلخدامنإكلجربيتلادويقلانإديعساي«ميمتوبألاقمث
.ملعلابالإناعزنيالوملعلاب
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‹لاق.يونذلةرافككلذلعجينأهللاىسعحووبآلاقف
نأهللاىسع!نوئيسمكلًاذإنحتف:لاقوكلذدنعميموبأبضغف

.ةرخألاباذعبالصتمكلهلعجحم

كلذيفسيلتلقءههجويفبضغلاتفرعالفءحونوبألاق
نمؤملاهدبعيلتبيهؤانثلجهللانأىرتالأ.انالولةءاسإلاتبثيام
.ةءاسإلاهللتبثيثيامكلذيفسيلورجؤيف«بصف

نبا)10(“لرفعمشو‹فالطنالاهيفتیأرفرفوبلاق

.ينعوفعيويقاثولحينأهملکو‹يجابنصلاسوکنمنبدانمسيريز

ةسيفنًابايثميمتوبأهللسراوحووبآجرخكلذىلإهباجأملف
.رامطألاوهيلعلاهلعرسينأرمأو

رامطألاهيلعاونوهقاثواولحوهيلعاماوعزنهلسرهتلصوالف
انالومعاتملاقفحووبأمهيلعيافءاهذخأاودارأو

يديبعلازعملاهامسيذلاحوتفلاوبأدانمنبيريزنب(نيجلبوأنيقلبوأ)نيكلب(10)

ةيالويفهلناكوءرصمىلإنييديبعلاليحردعببرغملانوؤشىلوت:«فسوي»

نويريزلاماقامك«ىصقألابرغملايفايسالو؛مهناطلستيبثتيفمهمرودءيريز
راثهمايأيفو.اهريغوةيئاذغلاداوملاباليجراخلاديزيبأةرصاحمءانثأةيدهملادجنب

نيكلبهيلإراسفءةبطرقةفيلخءالولانلعأونييمطافلاةعاطعلخوىصقألابرغل

.ه373ةنسقنيكلبيفوتدقو.رصمةفيلخءالولاةريظحىلإهداعأو

مالعالالامعأ؛(239-318و228/1)نايبلا؛(155/6)ربعلا:عجار

ةعلقلاكولمدامحينبةلودءانباتككلذكو؛(286/1-287)نايعألاتايفو؛(26ص)

|.ةياجبو
ىلعام»وه(ةرانزلاو).(51/2-52)برعلاناسليفو؛قلخلابوثلا(رامطأج)رمطلا(11)

:رعاشلالوقكلذنمو.هنمةغلرينزلاو.«ينارصنلاويسوجملاطسو

رينباملايتسامسقترينزلاببوثلاقوفمزحن
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لِلسرأهنامث.ةرمفهرمللسریناکوحوتوبُألاقلاق

يآنعینلاسفهيدينيبتمقوف‹تملسوهيلعتلخدفتيتاهرمتاذ

.يردأالهلتلقفيلغي‹كحاصنيا:لاقو هنعهللايضررزخ

لاقفلاق.انمهاردهتبلحجلةناغبكبحاصناكوليللاقف
‹مهدالبيفسانللنامألاىطعأناطلسلاناكنإتلقف؟هرمأىشغتأ

‹هتحصنينارفءهرمأىشخيهنإفمهطعيملنإفىشخنالف
.منمدحأجيميالونامألاباهلكةيبهولاميلاقأيفثعبف

يبأنع هنعهللايضرفلخينبناميلسءميبرلاوبأثّدحو

ةوعدلالهأنإ:لاقهنأ هنعهللاىضر ثافننبفسوينببوقعي
هللايضر حونابأنأميهاربإنبميهاربإثّدحو.اذهانمويىلإهنامأيف

نُهلاومأتویبنزاخميتوبرمأفمیميُلعةرمتادلخدمهنع

.ريناندومهاردامخيشلامكالى

؟كمكءىلتميملأ:يلنزاخلالوقيفيمكءيلتممداکيالفيمكيخرأو
يمكناهلتلقمث.هبضمناالتدكیتح(التماهنکلو)ءیلتميملتلقف

.ًالتمادق

هرمأاملشتمادفومييباىلإنزاخلالخدوحوتوباجرخف‹لاق

.معن:نزاخلا

لعفيامرظنيلرصقلابابىلإجرحنأالجرميتوبرمأفلاق
.لاومألابحونوبأ
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راصفءًاجاوفأسانلادجورصقلابابىلإحونوبآجرخالف

الإهمكيفقبيملىتحءلامشونيميطعيواهألميفهّمكيفهديلخدي

يبأربخهربخأفميتيبأىلإلوسرلاعجرفديلاضبقمرادقم

لالايطعيفهمكيفهديلخديءحونابأديري«نونجملخيشلانإلاقف

.افازج

ناكف«ةسائرلللحتنمهنكلو«كلذبوهامالكميتوبأهللاقف
‹نورظانتيوافوقوهيدينيبنوملكتيوقرفلاءاملعهيدينيبعمجيميتوبأ

هملعلنعهللايضرحونيباخيشلالاوحأتنسحف«مہنیبمکحیف

لاقكلذلو.نيفلاخملاىلعدرلانونفبهملعوهتغالبوهتعاربوهتحاصفو
لدایتفدیعس»:میموباهيف

يفةدراوريغ(انتطوطخمننم161ةقرولاىتح131ةقرولانم)ةيلاتلاتاحفصلا(12)

.ةيسنرفلاةمجرتلا
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هنعهللایصرحويآتارظانم

ميتيأيدينيي

رظانیهنعهللايضرحونيبأىلإلسريناكميمتابأنأانغلبو
؛دیعسايفللاق«ةرمتادهيلإلسرأهناانغلبو.نيفلاخملاهيدينيب

.لاؤسلانمكلادباملس

ةعنصلاهذملنأىلعليلدلاام:تلقفءتأدبفوبآلاق

؟اعناص

اولاقف«باوجلايفاوذخأمث«نيتكاسًانيحهؤاسلجثبلفلاق
.عطاقباوجباهيفاوقفاواف.ةريثكليواقأ

.مهتبوجأبضري

نأدارأاموباوحجلاةدارإميمتيبأهجويفتيأرفءحونوبألاق

نُانالومیارنإتلقف.هنریسنسحوهيدةرثكنم هلأسأملوبیج

اقالطناوسبتههجويفتيأرف.لعفيلف«باوجلابهتيعرىلعلضفتي
يفوءاباوجقحتستيكلكلاؤسحرشالئاسلااذغلاقيءديعسايلاف

.عناصىلعليلدةعنصهلوقوءهلوقلباوجهلاؤسحرش

انخيشباوحجلااذهبتربخأف هنعهللايضرحونوبألاق

.عطاقباوجاذه‹لاقوهربجعتفهلعهللايضررزخاب
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هللاقلاققرمتاذميمتوبأهيلإلسرأهنأًاضيأكلذو
ذخافهيدينيبفقاوةلزتعملانملجروهتدجوفهيلعتمدقفءحونوبأ

اجنةرثعرثعىتحهمالكىلإينهذتغرفوهيلإتصنأفءامسألاةلأسميف
.ورمعوديزكىلاعتهللاءاسأنألاقفللادمحبءابنم

؟انالومىلإوألإكمالكنمىلإهلتلقفمالكلابهللاتلبقأف
ريغديزتلقدقسيلأ:هلتلقفءهيلإكمالكهللاقف

ريغادیزلعجفءامهریغریغمامهسيلاهلتلقف:لاق!یلبلاق؟ورمع
ءاذهريغاذه«نامحرلاوهللاكلذكوهلتلقف!معنيللاقفورمع
.رخآلاريغامهدحألعجفءامهريغريغمالو

.انجرخفءهنيعبرفكلاوهاذه:لاقفءهباوجناطلسلاعطقفلاق

یتحهنعهللايضررزخيبأنعثحبلالاطأميتابأنامث

بتاکیلبقناكوءنامألاب[هيلإ]ميتوبألسرأفءةسوفنلبجبهنأملع
.هنأشيفمهلساريوءهرمأيفةسوفن

لبجنمجرخءنامالابهنعهللايضررزخوبمسلف

رزخيأنأشىلعمئاقلاناكو.ناوريقلابميتيبأىلإةسوفن

نبرمعيبآنبهللادبعيبأنبءايركزوبأهلظفاحلاو هنعهللايضر
هللايضرںزخيبألهتمدخنيحكاذذإءايركزوبأو«سايلاروصنميأ

.(...)هنع

ميتوبألإلسرألاقحونابأنأانباحصأنمدحاوريغثّدحو
ترعشلبقتنکاموسباقىلإلصودقهنإفكبحاصىلإرسيللاقو

.هيلإرسيللاقىتح

لسراف.ةتازمنمًاسانيعملسرينأهيلإتبلطف«حونوبآلاق
.اسرافنينامثيعم
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اولاقو‹ناطلسلاءاسلحصضعبانیفنعط‹ناطلسلانعانجرخالف

مهبعنمي[نأعيطتسي]اسرافنينامثباصأنيححونابأناناطلسلل حواب

.كلذدارنإءرزخابأ

الإيعمناکاملکدرتساوءانعجروانءارولسرأفحوتوبالاق

.ليلقلا

هنعهللايضررزخيبأىلإًاهّبوتمىضمحونابأنامث
.سباقب

هنعهللايضررزخابأخيشلاابدجوءةنيدملاىلإلصوالف

؟كسفنىلعفاحتامأ

.ريسيالإكمودقويمودقنيبام هنعهللايضررزخويألاقف

نيحتئجف.قاثيلاثكنيالودهعلاضقنيالميمتابأنأتملعدقو
.ميمتيبأىلإ«ناوريقلاىلإاهعمنمواراسفءنامألايناطعأ

همرکأوهببحر هنعهللايضررزخوبخيشلاهيلعلخدالف

ناکو.ةميظعةلزنمواهاجواردقهللعجو(هدنع)هناشمظعوهرفطلتو

نوبيصيالهيدينيبفوقوسانلانمهريغوىلعهعمدعقي
.دوعقلا

دارأو(”)هلماعهلاهذخأدقورصمنمهلسرهتفاوميتابأنأمث

يفرصممحلحتفوبرغملاخوديذلانييديبعلادئاقءيمورلاهللادبعنبرهوجوهو(1)
رهوجفرعنزعماابلحىتحدالبلانكاحلظوةرهاقلاىنبو.ه358ةنس

ةنسيفدئاقلااذهيفوتءناسحإلاولضفلابرهتشامكةيسايسلاةكنحلاوةعاجشلاب
.ه1

مجعم؛(اهيليامو28/4)ةرهازلاموجنلا؛(375/1-380)نايعألاتايفو:عجار
.(416)ركاسعنبا؛(19/7)نادلبلا
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نيخيشلابريسينأهتمهمتناكوءهلاومأتويبوهلايعوهلهأباهيلإهجوتلا

ىلإهعمريسملايفا(هملكوءاهقرافينأدريملوهلهفالخو|ېتروثنمهفوخل

.هعمريسللاهرکفحولوبامأو

هردقمیظعتوحونيبألضففرعي0يدوميغيبآدنعناکو

.رصمىلإريسملاهركهنأحونوبأهملعأفدارمييرجيو

‹حابصلاىتحءاملايفاهعقنافرعشلاةلاخنذخ‹يدوهيلاهللاقف

رفصافكلذحونويألعففءاهنمكهجولسغاواهئامنمبرشاو
هارفهبءيجو.ضيرمهناهلليقوهنعلاسوميتوباهدّقْفتفهجو

لوًالیلقثکموحونوبعجروهنأنظفرفصم

نإهعضوميفكلذركذنسووحنهجوتف«ميتوبأهيلإلسري

.هنعهللايضرںرزخيآثیداحأنمانغارفدعبهللاءاش

لممزوصماهجوتمناوريقلانمجرخالميحتابآننأانغلبو

:لوقي(رزخوبأ).نيلاعلاببراي

عجارتنكنإرفسلادعبيردأامورفاسمينإهللامالسمكيلع

عباتتممئادريثكمالس ةعاسلكيفهللامالسمكيلع

علاوطموجنلاوانيزحتيبأمكركذباليلتجهاماذإينإو

عفاونهيفناوخإلااقلنإفةعاسلكيفناوخالااقلبحأ

عماجتتشمللتنأكنإفةمالسباننيبعمجافبراين

عماسبرايكوعدينملتنأف يتبرغلوطىلعينرّبصفالإو
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عماطوكيلإارطضمكتوعديننإفلالجلااذاييتوعدبجأ

عنصيفيكيعرصمهاتأاماذإ هتكرتلازغنعيرعشتيلالأ

عمطمهيفمألعبللكلامىلعًاددجمداوسلاباوثأسبليأ

نبنيجلبةيقيرفالهآنمهتكلمملهأىلعفلختساميتابأنآمث

نمينفشاهللاقوهایاصوبهاصوأو«سوكنمنبدانمنبيريز

فلأةئامةيقيرفايفكلتكرتينإهللاقوءةتازموةتانز«سوجملادالوأ

ميتوبأراسف.هتبراحملهبيفتكتًاسرافلزنملكىلعلعجاف.ءلزتم

.هنعهللايضررزخوبخيشلاهعموصمىلإاهجوتم

اوماقوهتجرداومظعوهبمايقلااونسحأءةيالىلإخيشلالصوالف
لهُةيامل»:رزخوبلاقكلذدنعف‹ةدوسملاعمهریسممهءاسوهجئاوحب

.«ةوعدلا

امنعهللايضر(”روسميبأنبلصيفءايركزابأنأانغلبو
نعهلأسوقيرطلاضعببهاقلتوخيشلاريسمبعمسنيحةبرجنمجرخ
.لئاسمثالث

الإاهيفينجيملفهتلأس.لوقيوكلذبثّذحيءايركزوبأناكو

.بحأاه

دیری‹هلاومأتویبوهتکلمملهوهلايعوهلهميتوباهجوتمث

.مهيلعهلیضفتوهایإهمیظعتنماوأرا٤ميغيبا

تاقبط؛(24ةقروةققحملايتطوطحم)ينايسولاعيبرلايبأريسيفهرابخأعجار(2)
ىخامشلاريس.ءايركزيبأنعهتياورمظعملقتيذلا(67/1-168)ينيجردلا
|.(371-372ص)

230



رزخوبأهعمونمبكرميفةرمتاذراسهنأانغلبو
يضررزخوبآهنعلدعوميتوبآهقشف؛عرزهلضّرعتف
:هلاولاقوكلذيفميتيآىلإميتيبأباحصأملکتفةيحان هنعهللا

:هللاقوميتوبأهيلعبضغف!كعابتابضريملوكقيرطنعلدع
.«؟ىلغيابأايانقيرطبىضرتتسلا

هللاىلصهللالوسرنأملعتملأهنعهللايضررزخوبأهللاقف

يقاسالإعرزلالخديالفءايرثلاتباغاذإ»:لاق‹ملسوهيلع

تناامأو.هيقانالوهيقاوالوهيقاسبتسلانأف:هيقانوأءهيقاووأ

.«هیقاوف

نسحوهتسارفهتجعأو‹ملعوهتېدبنمميتوبُأبعتلاق

.هباوج

ىلعىلغيلنوردقتالمكنامكللقأملأ:هباحصألميتوبألاق

.كلذدعبهدنعهيفاوملكتيالأمهيلإرذعاف.ءيش

ضرأنمملاعبمهاتأميتابنأمهغلبو هنعهللايضررزخيآ

.هتضراعمنماوفوختنكلوغلبم[ةفرعمو]هناحتمااودارأفبرغل

.هنعهللايضررزخابأهيلإاوعديواماعطاوعنصينأاوقفتاو

نِإف«هليعفرالىلقلکانمفف‹لكألافاوذخأماعطلارصحادإف

نإو«هبنورفظيمنأاوملع‹هتجاحيضقينألبقمهعمهديخيشلاعفر

نوردقيالمهنأاوملع‹هتجاحيضقيتحلكألايفذخأومهبلغتشيم

.ءيشىلع

هللايضررزخابأخيشلااورضحأوماعطلااورضحأمهنامث
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يضرخيشلارخأتفهديمفرًليلقلكأنمفيفاوذخأوهنع
ةقاطانلسيل:اولاقفهديحسمفیضقیتحمهدعبهنعهللا

.هتضراعماوكرتفىلعنوردقيالمهنأاوملعو«خيشلاب

بحطصاءناميلسوبأهللاقي«تیدجتلهانمالجرنأانغلبو

:لوقيوثديناکوءرصمىلإهنعهللايضررزخيباخيشلاعم
ةلأسمالإهنعلمحتملو هنعهللايضررزخيبأخيشلاعمتبحطصا

.«ةكئالملانمهللادنعلضفأمداينبنمملسملانإ»:يهوةدحاو

تنسحوًاراقعواراد«هنعهللايضر«رزخابأعطقاميمتابأنإمث
.هدنعخيشلالاوحأ

هبتیضمامالإينمهامو:لاقءهنعهللايضرءرزخابأنأانغلبو

نماضانفةيآلاهذهبلمعنمنكلو«صخرلابلئاسمنمةوعدلالهأل
‹برغملاوقرشملالبقمكهوجواولوتنأربلاسيل:هللالوقءةنحلاهل

لالاتاونييبنلاوباتكلاوةكئالملاورخآلامويلاوهللابنمأنمربلانكلو

باقرلايفونيلئاسلاوليبسلانباونيكاسملاوىماتيلاويرقلايوذهبحىلع
يفنيرباصلاواودهاعاذإمهدهعبنوفوملاوةاكزلاىاوةالصلاماقأو

.كنوقتملامهكئلوأواوقدصنيذلاكئلوأسأبلانيحوءارضلاوءاسأبلا

ىفنيرشعةوعدلالهأنايتفنمتبصأول:لاقهنأهنعانغلبو

يذلاءاركلاىتحسبلملاولكألانمشيعلاةنؤممهتيفكل

.مهدارمملعلانمنولانيفهبنورکي

نبدمحمهللادبعيبأنعفلينبناميلس‹عيبرلاوبأٹثدحو
دقو:لاقهنأ مہنعهللايضرءليغنزنبدیعسبأنع«رکب
لئاضفلانمءيشبعمسيام!هعروأام:لاقفنعهللايضررزخابارکذ

حتفتسيحبصلاةالصىلصاذإءهتداعتناكو.هملعالإطق
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علطتىتحىلاعتهللاىلإعرضتلاوءاعدلاىلعلبقيفةيحانىحنتيونارقلاب
.ةسارفلاوملحلاوملعلاوريخلالاصخلاعماجناكو.سمشلا

اوقتلانيساوينبونوكيينبنأبرغملاضرأبناكنيحهنعانغلبو

ںرزخوبأو«نيساوينبيحىلإةمزملاتغلبىتحًاديدشًلاتقاولتتقاف
جوزءةياغلاىلإرظنهنامث.ًافقاوهلسرفىلعهنعهللايضر
ءاهبايثعزنيفاوذخأوةبالسلااهتكردأدقوءهنعهللايضرءمساقلابأ

مهعبتاواومزهناوةدعمنملتقوءهدحومهمزهومهيفهسرفبىمرف

.نيساوونب

نيبومہنیبحلصیلءهنعهللايضروبأمهاتأدغلابناكالف

.سمالابمہبلعابثرتکیملف«مهنیبامحلصاتحلزیملفمهتوخا
لهأنمهلاخفأحولكسمأدقذيملتةئيهىلإرظنهنأهنعانغلبو

.هنععجرف.ايراكنهدجووهعبتفةوعدلا

يفمنقنلانا:ممللاقفهيلعتزاجذيمالتلانمةعامجنامث

هللايضرءليغنزنبديعسءحونيألةقاطبىطعأهنأهنعانغلبو
ريمأللوعديوهيلعيليخيشلاناكوءةدوسملاءارمأضعبىلإاهبتكيءهنع
هللاقفءلدعلامامالاوملسملاالإهقحتسياليذلانسحلاءاعدلاب

؟رفاكلالجرللخيشاياذهلعفتأ:هنعهللايضروبأ

ايندلامكلمملانلقولًانوكمهعمانكانإ:خيشلاهللاقف
.كلذانعسول‹ةرخألاو

هدعبنميلوتام‹ميتابأنأانباحصأنمدحاوريغثدحو
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لكفءقرفلايفةرظانملاوةضراعملابلطيقرشملادالبنمرصمةلزتعملانم
لهآىلعكلذقشفهبلغرصمءاملعنمهيلإجرخنم
لهوهءارزووهباحصأعمجفءناطلسلاىلإكلذاوكشورصم

نإ‹ميمتابآمابأكردأنمضعبهللاقفرمأيفمهراشتساف
مظعيوملعلابهفصيوهمركيبرغملاضرأنمكوبأهبءاجاخيشكانه

هللاقيوهالإيلزتعملاىلعردقيًادحأنظنالوءهتجردعفريوهتلزنم
.هرظانيفهيلإجرخيلهيلإتثعبولف:ىلغي

لإجرخیل‹هنعهللايصررزخيأبلطيفناطلسلاثعبفلاق

الف رمأبهربخأ«هنعهللايصررزخيبىلإلوسرلالصوالف

نكيملو«سلاجملاهبرضحأسابليلسيل:رزخوبألاقف.ناطلسلا
.هبكرأاميعم

هيلإثعض‹خيشلالوقبهربخأف‹ناطلسلاىلإ|لوسرلاعجرف

.هسيليًاسابلواهبكريةلغبناطلسلا

.ةلغبلابكروبايثلاسبلءخيشلاىلإسابللاوةلغبلاتلصوالف

طاطسفلايفاهبصندقايهدجولصوالف‹يلزتعملاجرخو

رزخوبأهلأسو‹ملسولخدففلنذأف‹خيشلاهيلعنذاتساف.ةرظانملل

.ةرظانللايف:يلزتعملالاقف؟هيفيشيايفوهلاوحأنع
ںزخوباهيفهرظانمولعلاباوبأنمبابلكفءارظانتامنإمث

تبذک:يلزتعملاهللاقفلاويشلهبفںرزخوبآهللاقف

‹رصمىلإخيشلابحطصايذلاروكذملانامیلسءاننعيورو
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هيفهتبلغالإمولعلاباوبأنمًابابهعمتلخدامفدمحلا:لاقهنأ
املمدق .هبلاغناسنإلا

لاقف.ةرضاحبتكلاوفحصلايفرقت7.خيشاي:هللاقافحصم

نمامأو.اهنمديفتسينماهيفًارقيوبتكلايفرظنيامنإ:خيشلاهل

.فحصللاةءارقهللضفأفءاہنمديفتسيال

نمهملخناکنمهبسحأف‹ةالصلافهراقووهنوکسلوطنمهسأر

یتحهتالصيئوهیضمو‹ةالصلامهيلعتضقتنافاوکحضف‹سانلا

.اهمتأ

لف.ةالصلافسانللمدقتييذلاوه‹مساقلاوباخيشلاناکو

.رزخوبأمدقتف‹مساقلااباخيشلااودقفءةالصلاتميقأمويتاذناک

هللاقوصءارورخأتفىیاجحدقمساقلايبسحأمدفنلف

نمبرهالف٩«هلعهللايضرنبديعس‹عيبرلاوبأامأو

.ًايفختسمهلهاوهنئاعظببراھنالجراووحنهجونميغيآ

خيشلاىلإلسرأءنيسريتاهلاقييتلاتاكربلاىلإلصوالف
توجنفختال:لاقوءلوسرلاهيلإدرفنبنونجحلاصيأ

.نلاظلاموقلانم

هلهأهمركأ.نالجراوىلإهنعهللايضرحونوبأیهتناالف

‹نونجحلاصخيشلاهلًالمفهبمايقلااونسحأوهتجرداومظعوهوظفحو

ىرخأوةركبةدئامهيلعىرجأو«رمتلابفقسلاىلإًاتيبنعهللايضر
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:هنعهللايضروبأهللاقومويتاذهعمدعقهنأانغلبو

.كبايثهبلسغاوهذخفائيشتبصأنإفءيبيجيئكديلعجا

ةرصهيفدجوفءهبیجيئهدي«هنعهللایصروبآلعجف

.ارانيدنيعبساهيفدجوفءاهكفو

نايرمنبانونجلڻثمخاهلناکنم:حونوبالاقكلذدنعف

ءنايرمنبنونجدجسميئهيلاعمتجتنالجراولهاعومجتناكو

لکبحونابأايانربخأ:هللاقفمهئاينغأنملجرةرمتاذهلأسف

يئحلمةزفقأهملعتيفتلكأابمكربخأفيكف:حونوبأهللاقف
.ةدحاوةليل

ىلإعوجرلادارأمث«لاحلانسحًأنمزنالجرويفحونوبأثكمف
يفدعقا:نونجحلاصوبخيشلالاقفرفسلاةبهأيفذخأوهدالب

يفريثكلاماذنونجخيشلاناكوتكلمامميجكمساقأونالجراو

.حونوباهيلعيبأفنالجراو

تريغتدقدالبلادجوءاهلصوالفءةيقيرفاىلإهجوتفلاق
.تركنتدقرودصلاو

خيشايكدريذلاام:كلذلبقهباحصأضعبهللاقو

؟كجئاوحباوماقوكرومأبمايقلااونسحأدقونمكجرخأو
نعهللايصرحووباناکو.باحصالاوناوخألا:حونوباهللاقف

.ةيلاطسقبةراتوةرات
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ىلإنودغينمم()نيتبحونبنينح.نيجردينبمدقمنأانغلبو

تاذهيلإهجوتفناکہهدنعناکو٠يريزنبنحجلبنبروصنملا

حوتوبخيشلاوتاطعأوهمرکأوهابحدقوهدنعنمعجرلف.هرم

 هنعهللايصرحوتوبعمسف.ةرارطنقبهذيمالتونعهللايصر

لهانمهعبتنموهعمنمبحونوبأهيلإجرخودنعنمهعوجرب
.هاقلتيللزنمل

ةعامجمهاذإف؛مهتقبسةعامجىلإاورظنءةنيدملانعاولصفتاايلف
.راكنلا

مهرمأ‹هباحصأوهوقبسدقنعهللايضر.حونوبمهارلف

.هانرجاهانلبقمهحفاصوننحمهيلعملسنإف«هوعدمحللاقو‹فتوعقلاب

هسرفبمہنعفرصنادقونينحنمراكنلاتبرقالف

يبأخيشلاوحنىضمومهكرتوهعبصإبمالسلابمهيلعراشأو
.هتعامحو٩هعهللايصر

.اومامف‹هحفاصتنلانباوموق:هياحصأل

.مهيلإىشموهسرفنعلزن«مہنمبرتقاالف
هنأ هنعهللاايصر٩نبفسويوبأثدحو

زخنمةءاسكاسبالهباحصأوخيشلالإىعسينينحىلإرظنأينأك:لاق
حونوبأزتهافعمنموحونابأخيشلاحفاصىتحهتءاسكنعطيهروبشأو
ملاقفاذهانمويىلإةوعدلاكلتةكربهدلويفوهلاعدفنينحلعفام
يرفسيئتمولمكرومأنمهيلعمکلتنكامومكريغينمهام:نينح

.اذه

.لوغيرونبنينح:ينيجردلاتاقبطيفو.لصألاياذك)3(
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الفءهيلإريسينأنيجلبنبروصتنملاهيلإلسرأحونابأنأانغلبو
ةرجاحلادنعكلذوءنينحرادوحنهجوتهيلإروصنملالسرتلصو
.المأهنمهيلعفاخنإءهيلإريسملايفهريشتسيل

نإو.كيلعفاخأالينِإفيضمنأتدرأنإ:نينحهللاقف

ىیضموخبهلاعدفلاق.كيلعفاخنوكعنغتانإفدعقتنأتدرأ

.ناوريقلاىلإًاهجوتمءهنعهللايضر«حونوبأ

هيلعملسولخدفهلنذأفىلعهلاونذأتساءاهلصوالف

.هباحصأنمريثكىلعهلضفوهبرقوهبفطلتوروصنملاهمركأو

.يبهوليسرفنإويبهوليحمرنإ:لاقهنأروصنملانعانغلبو

ىلعدرلاوتارظانملانونفبًالاعهركذمدقتاكءحونوبأناكو
روصنملايدينيبوجياعمةرمتاذعمتجاف‹تالاقلاباحصأميم

.لاؤسلابحونوبأهادبفارظانتف

لاقف:لاق.ةعنصلاةمالعام:هلتلقف:حونوبألاقلاف

.لاوزلاو«نوكسلاوةكرحلاو«ثدحلا

لک:هسفنىلعرباکولاقف.قولمثدحملك:هلتلقفلاق

.ولحمثدحملکسیلوثدحمقولحم

ريغثدحموقولتثدحم:نيبرضىلعثدحلا:هلتلقفلاف

:نيبرضىلعميدقلانوكينأكمزليف.قولحت

.قلاخريغوقلاخ
.قلاخهلكميدقلالبكلذدنعلاقفلاق
.قولحمهلك‹ثدحملاكلذكو:هلتلقفلاف

.قولغثدحملکو.قلاخميدقلكلب:لاق
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.ثدحمهنألقولاذإرفكلاف:تلقفلاق

.يلقولرفكلا.برطضمباوجوهولاق

رايعلااذهىلعيغبنيفكلاقولرفكلاناكاذإ:هلتلقفلاق
‹سايقلااذهىلع.تنأف.كلالوهأموءكلابوبرمنوکينأ‹نزولاو

.هبروكلعفهلإ

سیلويلقولحمرغكلالب:برطضميفختسموهو‹لاقفلاق

فلًاقولغنوكينأسايقلااذهىلع«كمزليو:هلتلقفلاق

الوسيلوءءايشألانمقلخالقلاخهللانإف.هلبوبزمريغ
.اههالا

؟خيشلااذهكللوقييذلااف:روصنملايللاقفلاق

لجوزعشوءأقلخهلنإلوقي«يديساي:هلتلقفءلاق
.هقلخبدرفنمهللاف.قلخ

كنإتلقذإءخيشايءأكيرشهللتلعجدقلروصنللاهللاقف
!هنيعبكرشلاوهاذهف.قلخيهللاوقلت

.هلهأىلإعوجرلابهرمأوهمركأوةينسةزئاجب

جرعألاىيحيةرمتادرظاننعهللايضرحوابأنأانغلبو

وبهللاقمهئاملعنمًالاعوراكتنلاخويشنماخیشناکو‹يراكتلا
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نملجرهاعدلجرنعينربخأ.عمسلاةجحيفكلأسأحوت

افWEهعبتيوهو؛دیحوتلمعيذاهيدلإنيملسما

نودديحوتلاقىلاملسيءدانسنإ|:هلتلقفلاق

ءديحوتلانمعمسيذلابكرشأاذامبفءكرشمهنإتلقنإو.ضعب

فقتلًاغلبمتغلبكنكلو«مشحتالويحتسندال:هلتلقفلاق

نودتفقوولو.دیزینبهللادبع‹كهيقفوكلاعهيففقوعضوميئالإ

.كنكمأكلذ

لاقناتيأرأهلاولاقف‹هتذمالتصعبهملکخيشلانُانغلىو

يذلابكرشأهنإلاقنإف:مللاق؟عمسيمليذلابكرشأاإ«ىيحي

.عامسريغبوعامسبموقتهللاةجح:انلوقىلإعوجرلاوهف؛عمسيم

.ًارفكهلعفنوكيواناماكرتنوکينًُاضيأهمزلیو:هراهظإنمريخ

(رزوتةنيدمبراكنلانمالجررظانةوعدلالهأنمالجرنأانغلبو

نمهباصأامراكنلاىلإيراكنلااكشفءنيبضغمةنيدملانماجرخف

.رزوتبحوتوبأو‹هاهداموهباصأامةيبهولالإيبهولایکتشاو‹يبهولا

ةيبرغملاندملاءانباتكيفرزوتةنيدملروصعلافلتيفبرعلانييفارغجلافصوعجار)4(
.يبرعلايفارغحجلابدألايف
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مهعبنواومزہناف‹تولملامهيرحتساوراكنلافلاتقلاعرسأودیدش

يفجرعألاىميةيبهولانملجرقحلو«سويقيتىلإمهولتقيلةيبهولا
.دوهیلاب.ءيشهشءةروصلامیمدیجمیناکو‹ةميزحلا

.يدويينإف.ينلتقتال:ییحیهللاق«ییحیيبهولايشغالف

كردأ هنعهللايضر(_)ناريخنبدمحأرفعجابأنُانغلىو

دعبهلليقف.هلتقيلوهنعكمفيفًاعيرصراكنلانمالجر

ناكو.لجرلالتقيذلاوهاذه:ةيبهولالوقتنأتفخلاق

.ةريثكةسيفنتاياورهلودوهجمبحاص

يبافسويقيتيفمهراصحوراكنلاعابتايفترمتئاةيبهولانامث
هللاىلصهللالوسرنإ:محللاقوءهنعهلايضرجونوبخيشلامهيلع

ةماعلاتبأف.«طقدحاوموييفنيترمموقىلعليدأام»:لاقملسوهيلع
.هللادارأاممهراصحوراكنلاعابتاالإ

راكنلاتعجروراکنلانماہنماورصاح.«سویقیتاولصوالف

تمزہناولجرلاتقمهولتاقومهيلإاوجرخف٩ىلإاهضعب

يذلاينايسولاعيبرلاوبأهلصصخدقو.(398ص)يخامشلاريسيفهتمجرتعجار(5)
ناکهناهنعلاقو.هتمجرتفتاحمفصةدع‹يماحلاناریخنبدمحأرفعجابأهمسي

هفرو)برغملاخويشريسنمةققحلملاةيطخلاةخسنلا.ءةدابعلايفًادهتجًايخسالجرد

15-1).
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نعيمحيودوزيركسعلاةقاسنمحونوبأناكو«رزوتةنيدمىلإةيبهولا

هنيبومهنيبلاحفءهيلعاولمحءهورطضاالف.راكنلاةيشغىتحةيبهولا

ابأ)خيشلاهللاملسو«مهقرفومهيلعلمحفنبزيزع
ناکو.حونيبأخيشلانماوسيأىتح«ىرخأدعبةرممهيفرکيناکف

خيشلاىلعتعقودقف.رباصيخأنمريخانأنزيزعكلذدعبلوقي

ابراطفوصةقيللثمناكو.يخأرفوهنعتعفدوحونيأ

..راكنلاهتلتقلانأالولوءحونابأكرتوةميزحلادنعرفءحيرلا

ناكفورعملالالبنبميهاربإليعامساابأنأانغلبو
!لاتقلااورذحا«سانلااهيأ:لوقيوءلاتقلاىلعسانلاءىطبينممذئموي

ةرارطنقىلإكلذدعبلصوءهنعهللايضرءحونابأنامث

؛ثافننبفسويوبأهيلعلخدفاهيفضرامتف

:هنعهللايضرءحونوبأهللاقفءهلاوحأنعهلأسونعهللايضر

ناکوةوعدلالهأضعبمهبانهتعجطضاامنإلب؟ضيرمينأتبسحأ

الضف«فزخاب(ولو)راكنلانولتاقيمهءامإوةوعدلالهأديبعنأينظ
.ادادناانلنوريصيواننولتاقيفيكفمهریغنع

نعهللايضرءحونيبأىلعتمدقةتازمنمةفئاطنأانغلبو

.هونبينأاودارأ(يذلا)دجسملارمأيفهنوريشتسي

رايخقفتيلفءادجسماونبينأ(اودارأ)موقاذإ:حونوبأمهللاقف

ريخلالهأقفتااذإف«دجسلملاناينبلحلصيمولعمعضومىلعدلبلالهأ
ءاوقفتانإف.دلبلالهأنمةماعلاىلعكلذاوضرعمنمحالصلاو

نمهيلإرظنينمىلإاولسرأ؛كلذبمحلاومعنأنإف«مهناريجاورواشيلف
.اوؤاشنإكلذدعبونبيلفلوقفتانإفءهنوريشتسيفةوعدلالهأ

.(403صسلا:عجار)ةيعبطم
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رزوتءارمأضعبهذخأءحونابأخيشلانأهبقثأنمثدحو
ةيبهولانيعأيفربكفهتبترتلعوهتلزنمتمظعحونابأنأكلذو.هسبحف

یطعياےاعمطرروتءارمأصضعبهسىحفهرمأرهتشاومهيهرکدذالعو

.ةجابنصكاذذإاهنيطالسوهيديىلعلانيالءاجروهنع

تمدقتح«؛سبحلايفهللاءاشامحونوبأخيشلاثكمفلاق

لجر(مهيف)وتينسکتينب(يف)اهيف”)ريمللةيلاطسقىلإغيرأنمةقرف

.تنيجوتنبفسويهللاقيةوعدلالهأنمدحاو

‹ةيلاطسقىلإةقفرلاءيجمبخيشلاعمسقطفنىلإاولصوالف
هللاقيدحاولجرلليقفقوعدلالهأنمابنمعلأسف

عابتلامنعحونلاوبهلاسفهءاحفهيلإخيشلالسرأفلاق

المجرشعةينامث«تینسکتينبنمهباحصألامجهلرکذف

نيرشعبمهفقوأفممباحصأدنعتنيجوتنبفسويمهمواسفِ
يلامحلااودجوفءليخلاىلعريمألاناوعأءاجف.منمدحاولکلارانید

ةقفاومريغباهوبلجوءهسأرنمهنسرمهنمدحاولكلاولحفءقدتفلا

اذام:نولوقيمهو«فسويمهعموءلامحلاباحصأمهعبتفءاماحصأ

وحناہبنودصقي‹ليخلابلامحلانودرطيناوعألاو؟فسويايانبتلعف
تباحصأىلإهودرف٠جرعألامحلانمدحاواذإفاورظنفرزوتبىمألا

.مهدالبىلإهبنولصياملجالاورسوهباورشبتساف

يفهدجوففسويهدصقفكلذدعبةرارطنقىلإمدقحونابأنأمث

.فيرحتوهومالل:لصألاف)7(

243



اي:حونوباهللاقف‹سانلانمةعامحعمءءيضيحابصملاوهتد

ةركبهعمتناكوكلذىلإفسويهباجأف.ةوعدلالهأىلإلوصولاتدرأ

اهايهوهنملمعفطسبلاىلإفسويدمعفيمأللابءاج

وبأهيلعءىكتياطاسباهيلعطسبوةركبلاىلعخيشلابوكرل
كلأسأاميردأام:فسويهللاق‹قيرطلاضعبىلإهبداعفبكرف

.ءيشبيینربخأفهع

هرکتامملهرکاوكسفنلبحتامسانللبح:حونوبأهللاقف
.كسفنل۵

.هبينربخاالإ

سانلاا(هيلإجرخف(فوسيداو)«فوسأالصوىتحاراسو

اوراصفءهبلزنامنوملعيمهو(همدقمبنيرورسمنيحرفمهنوقتلي
اموتماصلاوناويحلانملاومألاهيلإنوعفديولکوهلنولواني

.ال:لاق؟هفرعتأ:هلليقفءهيلإهعفدفرانيدبلجرهءاجف.مرسيت

.كرانيدذخ:هللاقف«هودرف«هودرلاقف.يراکن:هلليقف

بحىلعبولقلاهذهتعبط:حونوبأهللاق؟:لجرلالاق

هلهدرف.كبحأنأديرأالفءاهيلإءاسأنمضغبىلعواهيلإنسحأنم

.نساجنيينبًادصاقفوسأينبنمجرخو

.يلهأىلإلصأنأتدرأينإ:فسويهللاقمهيلإلصوالف
.لامحلاباحصأبينيتأتمث«كلهأتثئا:حونوبأهللاقف

دمحاو‹ملاومأمهافوأف‹لامجلاباحصأبقمثهلهىلإبهذو

ًايبرتمنالجراوبناكنيحءهنعهللايضرءحونابأخيشلانأانغلبو
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ةأرمااوبلطفلهأعمتجاءكولملاخيبطباًعنتموءةمعنلادالبيف

تناکورفعجينبنمةدحاوةأرماالإلاودجيملف‹هماعطعنصنسحت

ةكربلابافوعديخيشلاناكوهلهحلصتوهلمعنسحتوهماعطبموقت

.خيشلاةوعداهيفتذفنف

.ةمسننوعبساهتيرذنمابطاحأتتامنيح(اهنأ)انغلبو

ةرارطنقدجسمبارحمبامنعهللايضرركبنبدمحمهللادبعوبأ

:لئاسمٹالٹنع

؟هيفمكحلاامغلبأاذإملسملجرلفطنعينربخألاق

هنمسنأتلنإو.رافغتسالاهلددجفًاريخهنمتسنأنإ:خيشلالاق
.هتيالونعكسمأفاریخالوادشر

.ايهيففوقولاباولاقوءاهتيالوىلعءاضمالابانلقذإرابجلادبعو

امنإلوقناننألكلذيفراكنلاةضراعمانمزليال:خيشلاهللاقف

لازو«محلاعفأىلإاوعجراوغلباذٍإف.مهئابآلانتيالوب«مهايإانتيالوتناك
دعبمهسفنأمكحىلإاوراصذإمهيفانفقوتو.مهئابأمكحمنع

.مهئابامکحالإملنكيملذإ

اوتبثيملوءةيالولانمهلاوتبثأيذلاىنعملااولازأدقفراكتلاامأو
.ءيشيئمهتضراعمانمزليالف«‹ةءاربلاوهوءاولازأامدص

نعءهيبشتلالهأاهرثؤييلاةياورلاىنعمنعهلأسءةيناثلاو
رابجلاعضيىتحمنهجءىلتمتماولاق٠ملسوهيلعهللاىلصهللالوسر

.«ينطقينطق»:لوقتوءاهيحاوننميوزنتف.همدق
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همدقىنعموجرحاهلفءةحيحصةياورلاتناكنإ:خيشلالاقن

نأاونمانيذلارشبو#:ىلاعتوكرابتهللالاق.ةواقشلالهأنمافمدقام

.ةحراحجلا««مدق»ديريسيلومہردنعقدصمدقم

مهفتاك:هللاقفةجحلاهبموقتيذلادورولانعهلأسةثلاثلاو

.لکولخدافمق‹كللاقنملوف

لاق:تلاقاهناانباحصأنمةدعنعةيتازلاليحرنعثدحو

(هیف)ًانامزنیکردتس«لیحرايًاليلقتشعنإ:هنعهللايضرءحونوبأ
يفةضفلاءقيرطلاتانبنمفلأيفملفتليىتحقيرطلانوعبتيماوقأ

نوذخأيماوقآ.سارضألابنوعمسيامنإو‹مهولقيفساحنلاومهتنسلأ

اريخمحلتيدسأنإموق:ليحرريغنعديزو.ملعلانمكورتلل
.كڭورهبمهتعنمنإو

ريغنعثدحو.رقفلاورفكلاهللاقلخامرشنإ:حونوبألاق

ءةيناثنالجراوىلإعجرءهنعهللايضرابأنأءانباحصأنمدحاو

ىلإلصوالفءهنعهللايضرءنايرمينبنونجءحلاصيبأتومدعب
نمعمجفهللاءاشاماهيفثكمفتريغتدقهلهألاوحأدجو

ثالثمکیفتیأردقينإ:محللاقفلهأهوجونمهيلإرظني

.ةيضرمريغاهلك

ةأرماولجربمكدحأرماذإف.شافمكيفرسلاحاكنفامأ

عضوميفعامتجالانعامهاهنوامهرجزوةمهتلامضوميفنيعمتجم
.ءاشحفلامكيفرهظيداكفانحكانتدقانإ:هلالاف

مهشاعمبلطبمهرمأيوالوهديبعقلطيمكدحأنإ
كلذربغو«فناركلاوفيللاولختلادئارجنمسانلالاومأيفنوقلطيف

.دعاقبارحملايفوهوءاقراسنوكينأمكدحأداكيف
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اندجسمءنولوقيةفئاطف:ةقرفتلامكنيبمترهظأمكنإءةثلاثلاو

.مکدوہیواندوہو‹مکریصحوانریصح:نولوقيةفئاطو‹مكدجسمو

مهأطبتسالف«باوحلادريفاوأطابتف«باوجلاهلاودريلاوعمتجاف

نيتيفؤلْؤللانبومحدنعالإةليللاكلتتابافءممبارتساخيشلا
.سوطماب

نبومهعموءاسوجنيديري)سوطمابنيتنمهجوتهنأانغلبو
ىلعنيعباتتمفللادبعهنباهللادبعيبأعموهللادبعوبأهنباهعموولولا

.قيرطلا

تقونإهللاقفيابأللادبعىدانقالصلاتقورضحالو

ةالصلا:هللاقفيمحهيبأىلإهللادبعوبأمدقتفرضحدقةالصلا

.ةنوؤملاانيفكدقانإتكسا:ومحهللاقف.هاتبأاي

مطلوقي.ةرملكيفوءأرارمكلذاولعففءليلقاوشمفلاق
جرخءاسوجنيفلخيذلاىلصملاىلإاولصوىتحءةنوؤملاانيفك:ومح

حونوبأخيشلاماقأفيحلزنوءىلصملاىلإخانأوقيرطلانمخيشلا
.مهبىلصفءةالصلا

هعموةليوزىلإهجوتءهنعهللايضروابأخيشلانأانغلبو

نبأدنعخيشلالخدوءهنعهللايضر”ينايسولانيتزرزنبهللادبع

.سوطامنيت:ينيجردلاتاقبطيفو.لصألايفاذك(8)

نسيدروسنبهللادبعدمحميبام‹(394ص)ريسلايفيخامشلاهلمجرت(9)

نمضمهفنصييذلاينيجردلانعًلقن«نيينايسولانيتزروزنبيدومنبنوميمو

رخفوءالع»مہامہنعلاقو.(ه450-500ةنس)ةعساتلاةقبطلاءالع

.«اهونودواهونقتاورظنلامولعاوسرد...مهناوخإل

.(395/2-399)تاقبطلا:عجار
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نمالجرهدنعدجوو«همركأوهبفطلتوهبرقفءةليوزبباطخ

نف«لئاسمثالثنعيدوبايكلأسأ:حونوبأهللاقفيلحهللاقي

.يلجتنافبجتملنإويلحتنافنهنعتبجأ

لاحيفءهسفنلتقیتمءاهنابافًایحهقنعبرضلجرنعهلأسف
بلطيتمىلإةنيفسلاينئاكلانعو؟هتوملاحيفوأهتايح

تامف«مهسبالجریمرلجرنعو؟لاحىلعهلنكيالنوكسلاو
.؟(اتیموأًایح)هلتقیتم«يمرملاتومينألبق«يمارلا

نبايللاقفلاق.باوجبقطنافءںيحتويدوهيلاتهبفلاق
امنإءامنابأفهقنعبرضيذلاامأ:هلتلقف.نمباوجبتاه:باطحخ

‹ةنيفسلايفنئاكلاامأو.ةايحلالاحيفلعفامبتوملالاحيفهسفنلتق

يهوءةنيفسلاةكرحوءهسفنباهبستكاةكرحءةكرحلانموليالهنإف
بارطضالاةكرحىلإةعمتحمتناكاذإةحارلابلطيامنإكلذورارطضا

عامتجاىلإةحارلابلطيفكلذهعبتيىتحهسفنةكرحنعفكيو

امنإفلتقيذلاىمارلاامأو.هسفنةكرحىلإدصقيف؛نيتكرحلا

`.ةايحلالاحيفلعفامم«توملالاحيفهلتف
اذهنأعلطيوهللاملعي:لاقءهنعهللايضر«حونابأنأانغلبو

باطخنبايدينيبوميتيبأدنعهبتمصاخنأهللادنعقحنيالا

اذههبلغالإنيدقبيملو«ناوريقلاب«نيجلبنباروصنملادنعوءةليوزب
.هلمعهبًاطبأنمالإىلعبارتلامقوأونيدلا

لك:لاقهنأأضيأنعهللايضريبأخيشلانعانغلبو
هرادةبتعءارونمهتفلخنإف(...)هبراقأىلإمكدحأهادسأفورعم
10لةفلخلاليجعتديري

.ىنعملابارطضاةلمجلايفظحاليو.لصألايفاذك)10(
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.حسللاهرهطيناکنإناسنايلجرنعةرمتاد

الإ‹نيلجرلاوجورفلاالإحملاهرهطيهلکمدانبادسح:لاق

.ميتوبأاهبهديقيتلادويقلارثأ|(هيفوةضيبلالثمكاهلسغيو

نملبقأملاعلجربعمسءهنعهللايضرءحونابأنأانغلبو
 هنعهللايضرءحونوبأهأدبفةرمتاذهاتأفءهيتأيناكوءقرشللا

‹بدألا:لجرلاهللاقفءةلالضلابوسعييفلوقتام:لاقفءلاؤسلاب
!حوناباي‹بدألا

لكبوسعيو.سيلبإوهفةلالضلابوسعيامأ:لجرلالاقمث.ةلالضلا

.هدئاقوهلوأيش

ةلاضفنبازعملاهعموةرارطنقنمجرخحونابأخيشلانأانغلبو

الف.ريسلايفانعمأفءهيلجرىلعشامزعملاوىلعبكارخيشلاو
يفام:لوقيونئيخيشلاراصفءهتلغبنعخيشلالزن«فوسأىلإالصو
يبايفخيشايانأامأ:زعملاهللاقف.ينعجويوهوالإلصفمنميمظع

.هسحأالوعجو

.كتوقنمجحتنأكيلعهللنإفاذكهتنكاذإف:خيشلاهللاقف

عابوباتوهللالإعجرفزعملاعماسمةملكلاكلتتذخأفلاق

.هتيصوذفنأفاهقادصهتأرمالىطعأو‹هلاموهکالمأ
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ىلإراسمث27(...)ةوبريقروتارمثالثاهذفنأهنأانغلبو
نم:اولاقكلذلو.تامىتحركذلاسلاجمىلإفلتخيراصفعجرفءجحلا
.ةلاضفنبزعملاةبوتبتيلف«بوتينأدارأ

.تومللىرحتو:ةموهفمريغةملكلصألايف(11)
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روسميآرابخآ

يناسارهيلانيجوينباجيس

لبجبهملعتناکو.نسارہينيبنمملعلابرهتشانملوناک
سنوينبىيءايركزيبأوفورعميبأنعملعلاذخأامناوقسوفن
ذخأايرو)اريقفناكوءلامهديبنكيلهملعتءادتبايفو.يتاردسلا
يفهعضوءهلهيلقينمدجيلنإف.نايبصلانمهلهيلقينملهيطعيفًاريعش

ةبرجىلایحنتيناكو.هبتاتقيف.لتبيىتحءاملابهشريفهبوثفرط
ءاجاذِإفدحأهبنطفيملرهدلانمةهربكلذرمتسادقوهريعشاهيفلكأيف
نوموقيةقلحلالهأراصاذإف.ةقلحلافرطيفدعقيخئاشملاسلجمىلإ

يدينيبدعقيفءهيدينيبدحأىقبيالىتحمامإلاىلإمدقتي
.ادعاقمادامهلأسیف

خيشلادارأالف.سلجملايمويتاذدعقنأىلإكلذكهلاحناكو

لاقو.حونيبأورزخيبأدعب«ينساريلانيجونبروسميبأمسابينيجردلاهلمجرت(1)
ناظحاليو.ةسوفنلبجبهملعتناكو«مولعلابنساريينبنمرهتشانملوأهناهنع

نمريثكيفًايفرحءايركزيبأنعلوقنمءةمجرتلاهذهيفينيجردلاةداممظعم
.تالاحلا

يخامشلا؛يناثلاءزحلاتسرهفكلذكو.(اهيليامو157/1)تاقبطلا:عجار

.(37ص/15قيلعت/21ص)ةسوفنخويشةيمستكلذكو؛(230-232ص)

.ًارتقم:ةءارقىلوألا:لصألايفاذك(2)
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ىلعهبوثفرطنمريعشلابصنافدقعلالحنافروسموبأماقءمايقلا

.ريصحلا

.هللاهعفرنمالإنوعفرتالةسوفنرشعممكنا‹خيشلالاق

لفکتیوهرمايقلانسحمنملجرىلإهودرفخئاشملاتردتبافلاق

ملعلانمكردأیحهمرعوهبلطلعرفتوروسميُلاحنسحف

.هلهللاهردقام

لجرهيلإرظنفءاهبتكيبتكلايفدهتجاءهلهأىلإريسملادارأالف

.اجيسايءةرئابةرابتاهناهللاقف

هنباهلتدلويتلا(هتجوزنم)ةسوفنلبجيجوزتهنامث
ًاخیشنأةأرملاكلتلهجوزتببسناكو.روسميبأنبلصيفىايركزبأ
رکذوروسموباهاتافهيلعاهبطخيلاهيلإروسمابأثعبةسوفنخويشنم
.هلسرأيذلانودهجوزتدیرتاهنأوههيلإتراشأفكلذ

نمرظناهللاقف‹بحاصىلإعجرروسموبأكلذسحألف

ةأرملاىلإخيشلاىضمفهذلاقكديرتاهلعل‹خيشلاهللاقف.يريغهلسرت

.ةبرجةريزجىلإابمدقتواهجوزتفروسميبألاهبطخف

‹؛حمسلانب,فلخبهذملعكاذذإةهبرجتناكدفو

.مهضعبهناجلاقهوعدىلإروسموبأمهاعدفریسرفتلإ

ںاکنلابهذمىلعدمانبفلخهللاقيةغاوزنملجرناكو
لاماذناکو.دمحأنبفلخباجأ؛روسمابأبجيملنمفمهوعدي
هبهذمىلإاوعجرييكلسانلامعطيقيقدلالامحابيضميًایخسريٹک
.دحأحمسلانبفلخبهذمىلعةريزجلايفقبيملف
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دجسملابمويلافورعملادجسلملااهبانبوةبرجةريزجبروسموبأماقأف

نبلصيفءءايركزوبأهنباهدعبنمهمتأفملونسارهيينبلريبكلا
.اہنعهللايضرروسميأ

نبدمحمفللادبعيبأنعء«فلخينبناميلسءعميبرلاوبأثدحو

«ليغنزنبديعسءحونيبأخيشلانعهللايضرركب
نملهتيالوزوجتيذلاروهشملانعلئساذإ(ناكهنأ) هنعهللايضر

يفرزخيبألثمءلوقيةماعلاربخوهترهشبالإءانمألاةداهشريغبهالوتي

نالجراويفنايرِنبنونجءحلاصياوءةبرجيفروسميبأوءةيقيرفإ
هللاقيدلو هنعهللايضرروسميألو.مهنعهللايضر

بقانملاورثالانمىوحدقفامنعهللايضرلصيفءايركزوبأ

.هرصعلهأنمدحأنعانغلبيلامبتارملاولئاضفلاو

لاق.ةملكمنمدحاولكهيفاوملكتخئاشملانمةثالثنعانغلبو

ناکول:هنعهللايضرجونامنباهللادبعدمحموبأوهو‹مهدحأ

.هيلعلزنينأءايركزوبأقحتسالدحأىلعنامزلااذهيفلزنييحولا

هللايضر ءايركزنبىسومءنارمعوبآأوهوءرخآلالاقو
اهقحتسالء.نامزلااذهيف(ةمئاق)نيملسملاةماماتناكول هنع

.ءايركزوبآ

ول هنعهللايضرركبنبدمحمهللادبعوبأوهولاقو

ةدحاوةلصخاہنمهديزتنأتبلطفءكديباهلكربلاوريخلالاصحختكسم

هلمجرت.(384ص)يخامشلاريسيفو(377/2)ينيجردلاتاقبطيفهتمجرتعجار(3)
28ةقرو)ةققحملاةخسنلا.برغلملاخئاشمريسفةليوطةمحرتينايسولاعيبرلاوبأ

.(44و
ريسيفينايسولاعيبرلاوبأهلمجرتو.(396ص)يخامشلاريسيفهتمجرتعجار(4)

ةقرو)ةققحملاةيطخلاةخسنلاتاحفصةدعيعقتةيفاوةمجرتبرغملاخئاشم

8-2).
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دعبوةنكمألایارتفالعاوملکتئئاشملاءالؤو.اهتدجوالهيفتسيل

عضاوملا

خيشلادنعةيقيرفاب هنعهللايضرءايركزيأميلعتناکو

ةوازفنىلاهوبأهلسرأءايركزابأنأانباحصأنمدحاوريغثدحو

.طحقوبدجتاذ”)ةلحممةنسيفنترمزيينبنمرمتلاهلراتميل

نماهلهأعمتجااهلصوالف©ةوازفنىلإءايركزوبأهجوتفلاق

ااهورقوأوهلامحأتاوبعفءةوعدلالهأنمابنمونترمزيينب
هبءاجامًاضيأذفنأوهيبأىلإ هنعهللاىضر ءايركزوبأاهذفنأف

يعزف‹هتمامعىلإدمعمثءرمتلا(ءارشل)هوباهبهلسرأيتلاريناندلا

.هجئاوحاهنمثكسمأواهعابو

لايضر رزخيآخيشلاوحنهجوتو ءاشامهدنعٹکمف هنعهللا

عدويوهتاعبتعزنيلبرجلاًعجاراراشمايقلاو هنعهی

.هعهللأیضر روسمابایابنذاتسیوهله

نذافیابنذاتساوهعیدوتدارأنمعدووهتاعبتعزىواهلصوالف

عيمجنمكتللحأ:هللاق‹هقوقحعيمجنم(ءءافعإ)هلبقنمهبلطوهل

.ةليع:لصألايف(5)

يفةيبرغملاندملاءانباتكيفةوازفنلروصعلافلتيفبرعلانييفارغحلافصوعجار(6)

.يبرعلايفارغحلابدألا

254



اهتسبحنكتلوةوازمننمرناندلاتددرنيحتلعفامالإ.كيلعيقوقح

.

.عجرف‹ةميزجلانممہباصأناکاموهباحصأو

هایشجارخلانمنسارېبينبىلعلعجةدوسملالماعنأر

.ءارقفلاىلعكلذلثمقفنأفايفخيشلا

فقبرجةريزجيفرضحلانمالجرذخأهنأًاضيألماعلانعانغلبو¥

.هکرتوهعفشف هنعهللايضر ءايركزوبأهيفعفشف

خيشلاياقءالمعتسمًاصيمقخيشلاىلاثعبيرضحلانامث
الإكلكرتأالوهبتيرتشاامينطعأخيشاي«يرضحلاهللاقف.هذخأ

.هذخأيباف«يديبهتطيخينافةطايخلاةميق

ةضبقبةنجلالانتضرألاتطحقاذإ:لاقهنأءايركزيبأنعانغلبو

طحقو.لاقتقحةملكبةنحلالانطحقاذإو.ماعطنم

.اذهاننامزيفامهالكاعمتجادقوماعطلاطحقنمدشأمالسإلا

فيكالوملكتفيكانملعاملاقهنأءايركزيبأنعانغلبو
ولاولاقدقو.نيدلارومأيفربصلاوملحلاوملعلانمهغلبامعم«تکسن

يصرءايركزوبأوهناكل«نیواودهقطنَموهمکحنمعضويادحأنأ

.هنعهللا
اق_هعد.7

يخامشلاريسيفو؛(اهيلياموينيجردلاتاقيطيفهلةيفاوةمجرتعجار(7)

.(437و427ص)
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هيفو(ةغاوزنمالمنمراکنلاخويشنمخيشعمءايركزوبأعمتجا

‹ءايركزابأايراكنلاهللاقنأىلإمالكمنيبىرجفءراكنلاوةيبهولا
لعفامبلاطيبآنبيلعىلعانرکنأدقانإ(ف)راكنانلكنحن

(ىتم)كلذبءافعضلاىلعسبلينأيراكنلادارأ(دقو).ميكحتلانم
نيقيرفلامزلءهيلعمقنيملوءايركزوبأتكسنإفةماعلاعماسميفمقو

.مهدئاكمضعبنمهنأملعوخيشلاهبنطففءراكنلامسا

دیکهللابيخوهمحفأفراكنبتسلف(انأامأ)ءايركزوبأهللاقف

لئاقلاقىتحءهتهيدبودمحميبأخيشلاةسارفنمسانلابجعتفءراكتلا

.هسفنىلعمئاقءایركزوبأوءايركزيبأىلعلاتحينالف:ةغاوزنم

هبفاطفءهرمعرخآيفضرم()سومكدمحمابأنأانغلبو

داکیتح.(قلخ)ءيشيانموهبرفيك:لابلابهلرطخأوناطيشلا
۱.كلهيدمحموبأخيشلا

.رحبلاءىطاشىلعنيسمخيلاوحباهنعدعبتوسلبارطيبرغةغوازةنيدمعقت(8)
نمدتمتيتلاةيدابللةدعاقةغاوزتناكدقوءةتاربصمسامويلالمحتيتلايهةغوازو
ةغاوزيفوةيعارزلاهتورثبرهتشايذلاولبحجلاورحبلانيبطسبنملالهسلا

یسوموبأونیتنسنبلیسووباطخلاوبأمهتمدقميفو:ةيضابإلاءاملعنمددعأشن
.فلخينبديزيوحمسلانبىسيع

.(تسرهفلا)يركبلا؛(113ص)يسيردالاةغوازنع:عجار

رکذامدروأدقو.يغاوزلاسوماكدمحميبأمسابريسلاييخامشلاهلمجرت(9)

.هنعءايركزوبأ

.(470-471ص)ريسلا:جار
ريسلاعجار.نسحلايبأنبسنويمساقلايبأمسابريسلايفيخامشلاهلمجرت(10)

ىيحييبأعمهلمجرتوةعساتلاةقبطلاءالعنمضينيجردلاهفنصوص)

.ءايركز
.(393/2-395)تاقبطلا:عجار
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يفعضىلعينكلهيداكناطيشلاناف!يلعلجعو«سنوياي«كيبأب«ينتثا
.يرمعرخايفيبعلوأو«يربكو

فكمحميبأربخبهربخأفءهيبأىلإريسلامساقلاوبأعرسأفلاق

هنباىلعًانايحأاكوتيوىعسيةراتويشهيةراتءأعرسمءايركزوبأهيلإلبقأف
يبعلومناطيشلاناف«يبيبحيلِإملعدمحموبأهللاقفهيلعمدقىتح
هللاقف.ينکلېپنأفاخأاملابلابيلرطخيويرفيكأنأيلإليخيو

يفلٹمتيوأءكلاببرطخياملكنأملعا هنعهللايضرءايركزوبأ

لابلابرطغخيالوءهللاقلخنم(وه)كنهذءاقلتيوكبلقبرطخيوأكمهو
هبشنعیلاعتيهللاف.ساوحلاهتكردأامبهبشياموأ«ساوحلاهتكرداامالإ

‹ىلاعتهللانعرطاوخلاهذهىفنناراثآلاضعبيفليقدقو.ءايشألا

.ديحوتلاضحم

نأانغلبو.ءايركزابأايهللاكرجأىلعتجرفكمحموبأهللاقف

هموينمةحرابلابًاخوبطممنغلامحلنمًاثيشءايركزيبألجرختسادمحمابا
ناکوهيلعحلأولكءءايركزيبألدمحموبألاقفراهنلارخايفكلذ

ءايركزوبأهللاقف.راهنلارخآيفنطفينأدريملوائاصءايركزوبأ
هيلعحلأفءراهتلالجىضمدقولكاتسلوينإءخيشاي
هيلعلخدأفسفنةقفاوللكأفءايركزوبأهنمذخأفدمحموبأ

.رورسلا

هيلعضرمنم(وکشی) هنعهللايضر ءایركزوبأناكو
سفنلًابييطتهلكأالف.تابيذلاخوبطملامحللاوزنعلامحللكأ
.كلذدعبهریملوضرلاكلذنمهللاهأربأ

نأهللاقوهيلعفقوًافقاونُهمانمفیارهنأهنعانغلبو

هيلعرورسلالاخداوءهسفنبيطودمحميبأخيشلادارلكتقفاوم

.ةنسةدابعنملضفأ
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(كلذك)ورضيالوزتعلامحللكأيءايركزوبأناك(كلذدعبو)

.هتلعنمحارتسا(دق)وتابيذلاخوبطملامحللا

نمو:ةيألاهذهالتف‹هلاوحأنعهرمعرخايفدمحموبألئسو

الفأقلخلايفهسكننهرمعن

هلاست هنعهللايضر ءايركزيبأىلإتفقوةلئاسةأرمانأانغلبو

ةرجنطذخأفثعشلاابذخأدقوءاهسأرهبنهدتتيزلانم

نمهللاهاطعأامىلإرظنتاهارفيالاعكفميلاايفافلع

وهوأعومدنالمهتءانيعوةرجنطلايفبصيراصفءهدنعامةرثكوةعسلا

كتمحربنكلوءانريغنودانيطعتبسنكنيبواننيبسيلللاب:لوقي
.نيمحارلامحرأاي

نأ هنعهللايضرفلينبناميلس‹عيبرلاوبٹثدحو

لزنمىلعزاجفهجئاوحضعبيفجرخ هنعهللايضرءايركزاب

ةأرماهيلإتجرخفهبنكيلهدجوف«تقويفنبىسوم
هلتلاقف.فیضانالاقف؟تنأانمتلاقف«هفرعتنكتملو«یسوم
منم.لزانمىلعفايضألا:هلتلاقف.لصيفافلاقف؟كمساام

.مادألاهللعجالنممېنمو‹مادألابمہنمو‹محللابنوبرقملا

اهنامثبحاص‹طسوألابينيلعجاءءایركزوبأالاقف

.تيزلابهتفاضأ

«هربخهتربخأف‹ثرالانبیسومءاهلعبءاجوءايركزوبأجرخف

.ءايركزوبأكلذ!كحيو:اهجوزاللاقف

.برالانبىسوم:ينيجردلاتاقبطينو.لصألايفاذك(11)
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نملجرهدنعوتس هنعهللايضرءايركزابأنأانغلبو

دنعاهعضينأيافناند سقافسلهآنموهو ةعيدورضحلا
هلاهيطعينأبلطوهلمعنأفكلذيفبغرويرضحلاهيلعحلاف

.هليبسلىضمويسقافسلاجرخف..هلاهاطعأف

كلذناکولامنمةاكزلااهيلعجرخأقاكزلاتفوناحلف

ثحبلاخيشلالاطأفهعلالابحاص‹يسقافسلاةعتلاطنفانمز

كلذناكو«سقافسوهو‹«يرضحلادلبنمةعاجلملابعمسفنع

ةعيدولابىضموءءايركزوبأبكرفءرحبلابوكرهيفرذعتينيحيف
.رحبلاهللابيطف۲”رسقافسىلااهجوتم

ربخأفلجرلانعلأسةنيدمىلإرحبلانمجرخالف
‹قوسلاىلإجرخفعوجلاهب(ملأدقو)هدجوفهيلعنذأتسافرادب

هارفاماعطاہهلیرتشافںیناندةعبرأيلاوحقوسلالهأنمفلستساف

.ةكلهتلانمهذقنأىتحهمعطيراصفكاللاافشىلع

(ءايركزيأخيشلل))هلالاقتحتمتوهباممقافألف

؟خيشاي‹؛كمدقأام هنعهللايضر

هبلاطفلاق.اهذخ‹يهاه«كتعيدولتمدفلاق

ىلإعجرو هنعهللايضر ءايركزوبأيبأفءاهيفهمساقينأيسقافسلا
.اہنماهتعفدلقاكزلايعفدلبقيرطاخبحنسول.لاقوبرج

ءايركزءهينباهجونيح هنعهللايضر ءايركزوبأخيشلاناكو
ىلإسمہنعهللايضر هتوخاویینبرکبابأنباو«فسويو
هتحخأنباءايركزوبأدر هنعهللایضر رکبنبدمحمفلادبعيبأ

ندملاءانباتكفسقافسةنيدملدوهعلافبرعلانييفارغحلافصوعجار)12(

.يبرعلايفارغحلابدألافةيبرغملا
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دیفتسیوهيلعموقيوهمديناکو«ییحینبرکبيبأاخأ«ییحینبدیعس
.هم

هتخأنباوهينباديريءمهدابيالًاديعسناعایركزوبألاقو

 هنعهللايضرركبنبادمحمهللادبعيبآلإمهریسمفركباب

.هدنعدیعسدوعق(یأرف)

علطاذإفءمولعمعضوميفةالصلادوعت(دق)ءايركزوبأناكو

يهو هنعهللايضر ءايركزوبأاهيفتاميتلاةليللانأانغلبو
توصاوعمسف«ناضمرمايقيفسانلامادقءايركزهنباناكو«ناضمريف
بهذوسانلاتهبفءءايركزوبأيديستام:لوقتيهوهم

لبقأهنإفنباءايركزالإءةالصلامهيلعتضقتنافهتهجويفمهنملك
.اهمتأىتحهتالصىلع

هلليقفءءایركزيبأنعلأسءةدوسملالماعنأانغلبو
تامواديمحشاعءلاقفءهربقىلإهباوضمف«ربقلإيباوضما:لاقف
هنأملعؤرماتامءأضيألاقو.هدعبةيرجلعفلخامهللا.اديقف

.توميس

الإہرمعرخايفءایرکزيبالٹمامهنا؛لاقفءهنباءایركزثدحو

:ًاضيألاقو.هيلإتعرسأفءاهلقثهيفطحتًاعضومتأرءةلقثمةبادلثمك

.ناسنإهيفاضوتعضومكالإءايركزوبأهيفعكريعضوملثمام

جحاىلإاھجوتسامنعهللايضرسنويهاخأوءايركزنأانغلبو

ءايركزمانءرفسلااهكجغأوءريسلاابرضأدقو‹قيرطلاضعبباناكلف
.ةقفرلانعفلختو
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:لاقفءءاعدلااذہمهللااعدنمهتنالف

ربغًابیرقایو؛دیحولکسنؤمایو«بیرغلکبحاصاید
دومعىلإهمامأرظنوهسأرعفرفاجرواجرفاذهيرفسنميللعجا

دجوفةقفرلاىلإلصویحیشموهمميتففعطاسروتنم

ذإ«مهفويسءايركزلتسادقوكلذمهقيرطيفةليلتاذاودقرمهخأانغلبو
فيسلاينطعأ:هيخأىلإسنويحاصفءةبالسلاضعبمهيشغ

هللاهنكمأفىايركزهيخأيلجرلايحبهديمساقلاوبأدمف«نيترميخأي
ملفهدقف(ةبالسلانم)ادحاوهببرضفءفيسلامئاقنم
.منمدحاوهزواجي

مهقيرطبةليلتاذمان هنعهللايضرسنويابأنأانغلبو

اوضمةقفرلالهأنمةعامجنامث.ةقفرلامهتزواجدقوءهبنتذإكلذ

مهبرمىتحءةقفرلارثأيفاوذخأءلوهبتناالف.اودقرفءاليلقهنع

فلخمهٹکملاطدقوءأجوفًاجوفمهعطقيناكوسنويمساقلاوبأ

تخفتناوهامدقتمروتوةقفرلافلخايعلاهكردأدقلجربزاجفءةقفرلا

.رناندةرصهعموالجر

ريناندةرصيعمناهللاقفءهتئيههتبجعأءخيشلاىلإرظنالف

يافنماىلوأتنأفءاهذخفاهكنودفكاللاىلعتفرشأدقو

نماهبىلوأتنأفءاهذخءهللاقف.لجرلاهيلعحلأفءاهذخأخيشلا

ىتحةقفرلاوحنهجوتوءهنماهذخأف(؟)ةدماصلاءالؤهنمكريغ

يفلجرلااوذخأواولزنةقفرلالهأنامث.هفلخلجرلافلخفءاهلصو
.حارتساواهيفتابف.حيرتسيةراتويشهيةرات‹مهرثأ

ةوقهسفننمدجوو‹مهعملحتراونورفاسملالحتراءدغلاناكالف
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ربخنعفشكتيولاجرلاهوجويفرظنيراصفءهترصهسفنتركذتو
مساقلابأخيشلاهيلإرظنف.رظنيوثحبيولأسيو«نيرفاسللانيبهترص
لاقف؟كباصأيذلاامهللاقفههجوريغتدقو هنعهللايضر

كنماهذخأوأهلاهتيطعأهللاقف.اذكواذكيتصقءلجرلا
.هلاهتيطعألب«لجرلالاقف؟بضغب

ميسوهنأالإلقعأتسلللاقف؟هلقعتأ«مساقلاوبألاقف
؟ةرصلالقعتأءهللاقف.كلثمليوط

الإوهامهللاو:لاقوحاصفءهيلإاهعفدو«كلامتيلاهيلإرظنالف

نالجريئیعسيراصفأرارماهررکفالإوهامهللاوملسم
!ملسمالإوهامهللاو!هلعفاماذهءلوقيو‹نيرفاسلا
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هللادبعيأخيشلارابخأ)

ةفلحلاىفهدوعقو

ءايركزيبادنعولغنزنبديعسءحونيبأخيشلاىلعهميلعتناكو
.هللا(همحرںوسميأنبلصيف

هللايضر ليغنزنبديعسحونوبأمويتاذهيلإرظنهنأانغلبو

.هللانيدييحييذلاوهىتفلااذهنإفءائيشمهفأتنكنإ:لاقف هنع

‹ناوريقلانعردصالف.ةيبرعلاووحنلااهبملعتوناوريقلاوحنهجوت
.ةقلحللدعف

 هنعهللايضر فلخينبعيبرلاوبأهپثدحببسو

ءايركزابأنأكلذو.هنعهللايضر ءايركزيبأنبءايركز«ییحیيأنع

مهریغوییحینبرکبابآءهتخآنباوسنویوءایرکزهینبالشرألصيف
 هنعهللايضرركبنبدمحمءفللادبعيبأخيشلاىلإمهعمجرخنهم

.هيلإاوضما:هيلإمهلسرأنيح هنعهللايضر ءايركزوبأمحللاثقف

ةبرجنماوجرخفلاقہایندلغشيفولو؛هعماونوکفهومتدجومتنآنإف

كاذذإابسيل(نأاودجو)تسلومتلابجىلإاولصوالفوحننيهجررتم

.ةيسنرفلاةمجرتلايفةفوذحملاتاحفصلايهتنتانه(1)
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‹نيتيلصيالإةوعدلالهأىلإاوعجرواوريغتامنإوكحأةوعدلالهأنم

.هنعهللايضر فلخينبناميلس‹عيبرلايبأمع

لاقهنعهللايضرفلينبناميلسءميبرلاوبألاق

اوريغتدقتسلومتلهاناهنعهللايضرءايركزيبأنبءايركز

ىلعانذخأوءلافطألاوءاسنلاو‹نيتيلصيالإاهبسيلوكاذذإ

يئانقحلف‹نيتيلصيكمعاهبعمسفيدمأىلإءابنعانلدعوءالابج
هبجنملفءانيلعاصقتساوءهيلعانيبأف«تسلومتىلإعجرننأانبلطفودمأ
.دعباهانزواجدقاناوليجعتلابهلانرذتعاوعوجرلاب

ءعجارينافاولعفتملاذإامأفءانللاقنيتيلصيانارالف

ذحاوعجرأ‹لافطألاوءاسنلاوءانالإةوعدذلالهانماہسیلو

.مهدیاب

انرسفلاق.تسلومتىلإعوجرلاىلإءانبجأ(كلذ)هتمانعمسالف

ءاشعلابانيتأينيتيلصيناكوفلاءاشاماهيفانثكمواهانلصوالفءهعم

مكنيداذه:لافطألاوءاسنلالوقتفء‹لافطألاوءاسنلاهعموءادغلاو

نياردنملفءانيضمف«تسلومتنمانجرخانإمث؛مكنيدلهآءالؤهو
.دالبلايفهللادبعابأخيشلافداصن

ركبنبدمحمهللادبعيبأخيشلاعمانيقتلا«سويقيتىلإانلصوالف

هللايضر ءايركزيبأنباىسوم«نارمعيبأىلإريسملاديريءةيبرعلاو
نيأنورديالكلذلبقاوناكو.هقفلاهدنعملعتيل«تيدجتب هنع

.هللامهقفوفنيأالو

امنعهللايضرءايركز«ىيحيبأنعناميلسعيبرلاوبأركذو
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انتقفاومبالإهيفوهًاعضومفرعنالاننألفلانتفداصمتننظامولاق
.لافطألاوءاسنلاىلعوهيلعرورسلالاخدإونيتيلصيل

عنتماوكلذمحليافةقلحلايفمهدعقينأهللادبعابأخيشلااوملكمهنإمث

.هنماوسئیينااوداکیتحمهيلعابافهللاءاشامهنودواریاوٹکمو

هنوبلطیوهنودواریةينلادجسممادقةرمتاذهعماودعقمهنأانغلبو

قيرطديريوهوءهبحاصامهدحأميش«سويقيتنمنالجرجرخذإ
.ةماحلا

تفتلافلاقنالنايعمسا:لاقوهحاصامهدحأیدانافرتفالف

ةلاقملاكلتاوعمسالف.ميضتالفهللاهلعجنمف!هللاهلعجا:لاقوهيلإ
بیجالولاسيالطرشلع«مهيلعكلذهفطعواهاولءافت

.رهشأةعبرأيضتىتح

كلذناكو.بيجيالولأسيالوهو)فلاءاشامسوقيتيفاوٹثكمو

يهو'”سلبارطةيحاننمةجاهنصعمةتانزاهيفتكرحتيتلاةنسلايف
(حبصأ)ىتحءضرألايفلزالزلاةرثكوجاربألاةميزه(ةنس)ىمست

.ءيشمهميقتسيال
جنينأوجرأوءبولقلاقاقرسانأانههانا:خيشلامحللاقف

ونبمهو«مهيلإاوقتنتنأمكللهفنيخلامهيفتبنيومالسإلامهيف

.نيطبتغمنيرورسمكلذىلإهوباجأف؟ةوارغم

مهمينمو«يليولانوقرونبمساقلايأىلإخيشلالسراف
.مزعلاوةقلحللذيمالتلاهيفممتجياراغهلاوئيهينأومهتيحانىلإهمودقب

ندملاءانباتكيف..روصعلافلتيفسلبارطلبرعلانييفارغجلافصوعجار(2)
.يبرعلايفارغجلابدألايفةيبرغلملا
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هللادبعوبأخيشلامدقفرفحيفمساقلاوبأذحأف

.هذيمالتو

.ةقلحلاهيلعتدعقيذلاببسلاوهاذهو

نأمايقلااودارأواومتخاذِإدعقاذإءهتداعنمناكهنامث

.خيشلاموقيفءاليلقظعاوملاهيلعًارقيفهذيمالتنمدحاوبخيشلاوعدي

نودباکياوناکوهذيمالتهعملقتناوىلسيينبىلإلقتنا«كلذدنعو

.مهمزعيفداهتجالاةياغاودهتجاومهسفنألشيعلاةنوؤم

بعصمينبدنعيراربلايفمبريوغيرأيفيتشيخيشلاناكو

.ةيبهولاىلإمهضعبدرفءةيلصاوكاذذإاوناكومهريغو

(3)

غلبيورئازحلاةنيدمبونجرتموليك0ةفاسمىلعبازيمةقطنممقت.بازیميداو(3)

ىوسىقلتتالةيوارحصيضارأةقطنملاو.ًارتم566رحبلاىوتسمىلعاهعافترا
جتنتالوةعارزلافرعتاليهفءليخنلانمةعضاوتمةورثادعفوءةليلقراطمأ

قطانمنعىتحاهدعبوءةيخانملالماوعلاهذهو.فيعضلاًالكلاىوساهيضارأ

ايرادإاهعبتيناكيتلاطاوغألاةمصاعنعبازيميداودعبي)ةيوارحصلانارمعلا
اهبةماقإللةمئالملافورظلاءىيهبوأاهبةزاغلايرغيامدوجومدعو(رتموليك190ب
بقعهذهيفرارقتسالااوررقانيحلئاوألانويضابالااهاعاريتلايه

‹يرجحلاعبارلانرقلالئاوأيفبهذملالاجرلنييديبعلاةدراطموترهيتنعمهئالج

فلتىلإنومتنينيذلاربربلانم(ةبرجوةسوفنناكسلثم)ةقلطنملاناكسةيبلغأو

يفينکسعمجتلكشيفرمألاأدبميفبازيميداويفنارمعلارهفدقوءةتانزنوطب

«نيشرت»و«ايكوب»بئارخكلذبدهشتاكةفلتخمباقحأيفوةقرفتمتاهجةدع
«ةرونب»وفطعلايف«لاولوا»ةيرقو(تيضزلتنمرغأ)ةفوصلاةيرتو.«نقزيوتالتدو
.«ةيدارغبدعسلاباينامرغا»وةكيلمب(يداونامارغأ)«ترازيمتا»ةيرقاياقبوةمدقلا

يفبازيميداوىلعتئشنأاہنمسمخءةريغصندمعبسنمنوكتيبازيمو
ةنسيفوفطعلاسيسأتخيراتوهوم1012=ه402ةنسذنمةبراقتمتارتف

لبقروصعلافلتيفيلخادلالقتسابظفتحتتلظةقطنملاوةيدارغتسسأه4
اشابنامثعدهعيفمهعمتايقافتايفتلخدينامثعلامحلامايقدعبوكارتألا

.(م1785=ه1190,
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؟يلامةقدصليطعأمنغلا

دعبمثةاشنيعبرأكاطعأنميفلوقتام:لاقفالثمخيشلاهلبرضف

.اهتسحألجرلالاق؟ىطعتاهيأةدحاوةاشهيطعتنأكلأسكلذ

جرخأفقاشنيعبرأكاطعأيذلاوههللانإ‹خيشلاهللاقف

؟الماائيشهلامنملكأيفآ

اعوبريورافهيفتیأرارحجتیرالاقفلثخيشلاهلبرضف

.ةيحلا

‹سلبارطىلإاهتمريسملادارأفةيلاطسقىلإهجوتهنأهنعانغلبو

ىتحنيفلاخملاةيحاننمةفاخمهسفنيفعقوف«سانلانمريثكهيلععمتجاف
.(...)اتهناليف

اقيرطاہبذخافهتلغبهتذمالتنمدحاولیطعاف«مهلفغتساهنامث
ىلعمهقرفوهديبرخآلاذخأورخآًاقيرطهبذخأفاهجرسرخآللىطعأو

.نيعمعضوميفمهعمدعتاوقرطلا

بكرفءةلغبلاىلعجرسلااودشفاوعمتجانعاودعتباالف
محلةاشقباطممعفدف«لجرباورممهناريغدازذئمویمهعمنکیمو

؛تسلومتنمبيرقىلإاولصوالف.هباحصأوخيشلاراسفهباودوزتف

نملبقم هنعهللايضر فلخينبناميلسءميبرلاوبأوءاهولصيملو
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نبدمحمووه()نيكريمهللاقيعضوميفءعيبرلايمهوءيحلا

هالقعفخيشلاةلغباوأرف«تسلومتىلإاهجوتم«يراوحلاميهاربانبىسيع
هعمنممناکو.هعمنمووههاحفاصفوههادجوفوحنادصقف

يجحلاىلإمهوبلجفعيبرلاوبأوًالوأروكذملاميهاربانبىسيع
نمهسدمحملعجا‹عيبرلايالمیهاربانبیسیعلاقف.مهوحفاصو

هللاقف.هنباداراهنا.انعتلعفدقءميبرلاوبأهللاقف.رجألا

.رکبنبدمحمكلىنعامناميهاربانبىسيع

خيشلالاق‹لئاسملايفسلجملاهيلعاولعجءءاشعلانماوغرفالف

نهيفوءةوسنلاهيلإتندفءانمقفءانييعىتحاندعقف

ءبتكلاةءارقولئاسملايعدتتخبلامأتناكو.اهتخأو«تخبلامأ

.رجفلاعلطىتحءظعاوملاولئاسملايفسلجملاناوسنلاهيلعلعجف

تلاطدئاوفلاهذهلجأل:هلاخةنبايهو«ميبرلايبألتخبلامأتلاقف

.ناميلسايءانعكتبيغ

هللادبعوبأهنعلأسف‹خيشلاحفاصف‹يدنسنبسيلبهءاجف

انبحاصوه:خڂيشلالاقفهبربخأف هنعهللايضرركبنبدمحم
.داويئنحنوداويفتنمعن‹خيشلاهللاقف.اذهلبق

اهجوتفءةيالخويشارشبينأدارأروكذملاسيلبوعيبرلاابأنامث

 هنعهللاىضرركبنبدمحمهللادبعيبأخيشلامودقبمهنارشبي
رجألانمهسيللعجا:ةياملارشبينأاراسنيحعيبرلايبألسيلبلاقف
‹هتسایسوهبدأنسحنمكلذومودقب‹خويشللكتراشبيف

.نيكريه:لصألايفةملكلارقتنأنكي(4)
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.مهريغوةيالىلإخيشلاريسملاوأيهتف.هعمسيلبوعيبرلاوبأمهرشبف
دمحموبأوريمألانبهللادبعمهيفو‹خويشلامهيلععمتجا(كانهو)

خيشلالئساذإفءاريبكالاعسالفسراودمحموبأناكو«سالفسراو

لإاهدري‹هقفلانمةلأسمنع هنعهللايضرركبنبهللادبعوبأ

.هنعهللايضر ريمألانبهللادبعدمحميأ

لاقف.لئاسملارثكأيففقوتيباوحجلاليلقهللادبعدمحموبأناكو

هللايضرسركبنبدمحمهللادبعيبأخيشللسالفسراودمحموبأخيشلا

ىلإلصوىتحريسملاعرسأءةبرجلخدالفءخيشلاىضمف
دارأف«ٹکمامٹکموينبدنعريبكلادجسلا

ءباكرلاهلاوكسميلسانلاهردتباو«بوكرللهتبادتبرقفءجورخلا
هيلعسانلاىأفباكركسميلحلاصنبحلاصمهعمهردتباو

 هنعهللايضرركبنبدمحمهللادبعوبأخيشلامللاقفكلذ

ركبنبدمحمفلادبعوبأخيشلالثمتفءباكرلاهلكسمفوعد

:لاقفرعشلانمنيتيبب هنعهللايضر

راعیفمهدیدجراعتسيولهرصعوبابشلامايأهلل

راصقبابشلامايأكلذكوهراهنوهليلرصقأناكام

هبكسمتساف«سورمعخيشلاىلعتلاحابتبزاجفخيشلاجرخمث

نيفورخسورمعهلحبذففلادبعوبأخيشلاهدنعلزنفءهفيضيل

.نیریبک

فقوففورخلالواطتفهذخألجردارأءانمًافورخنأانغلبو
امهوخبطوامهوحبذالف.لجرلاةماقكهتماقتناكفءهيلجرىدحاىلع
محللاخيشللاومدق
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رظنفاهبیاطمخيشللراتخأتنكلاقرامعنبرباجنعثدحو

فیکف؛هلامنماذهلکأينمبلقنوكيفيك:لاقفءامنمسىلإخيشلا

.غيرأىلإاعجارركخيشلانِٳمٹءهريغلامنم

ًابجع:لاقهناےهنعهللایصر«جونامنبهللادبعنعانغلبو

.مالسلاهيلعميرمنبىسيعلنييراوحلالثمكءهباحصأويسوفنلااذهل

سهنعهللايضرسركبنبدمحمهللادبعيبأخيشلانعانغلبو

‹يتاردسلادمحمءهللادبعيبأخيشلاىلعلخدوءنالجرولهأرازنيح

مزلوربكامدنعف.مهرومأنالجرولهأهالويذلاےهنعهللايضر

هللايضر «يتاردسلاهللادبعوبأملاقف‹مهرومأنعیحتنت؛هتیب

‹فيعضلاويوقلانيبىواسعارةاعرلاريخنولوقتدمحماي:هنع

مث«ےنعهللايضرسءءایرکزنبدمحمهللادبعوبأخيشلاتكسف

:لاق

؟اوقرتفتالئلتاهوركملاىلعسانلابحطصاءنولوقيسيلأ

فےہهنعهللايضرركبنبدمحمفلادبعوبأخيشلالاقف

امو.انهىلإيملعىهتنادقدمحمهللادبعوبأهللاقف

.؟تنألوقت

ناكولف.نيدلارومأامأوكلذلٹمو‹فالتخالاةلقوةرشاعملانسحو

لهأكلهتسيملوءاولتقىتحمهتمئألئاوألاقرفاماهعسيكلذ
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يدنكلاینبهللادبع(لٹم)ةردقلاعمرومأف4هُناوه

.هلوقتالامكيلعلاقيالعلكيلعلخدينمةرثكىلإنئمطتال
فشلاىلعهرجأفءرئازيناتأنم:يتاردسلاهللادبعوبأهللاقف

هللايضرركبنبدمحم)7(شادبعيآخيشلانعانغلبو

عنتماوكلذبافهلاولوینُأسانلادارأفولوملوأهلدلوهنا«هنع

ولو:هلتلاقف«يليلولانوجرونبسوي‹مساقلايآةأرماهتملکفنع

ةدوملانممساقلايباخيشلانيبوهنييذللكلذهلتلاقامناو

.ةحيصنلاو

ىلإاهدراف.قوفيديبيصأتسلءال:خيشلااطلاقف
.لفسأ

تادغببلصتمىلعألااهدحدادغبنيبةعساوةروكىهوتوقايهطبضاذك(5)

يفنيفصنبناورهنلارهناهقشيةنيدمًاضيأناورهنلاو.ةطسوتمدالبةدعاهيفو

.دادغبنعخسارفةعبرأبدعبتةرماعةريغصةنيدماهنأبلقوحنبااهفصوءاهطسو
مجعم؛(218-219ص)لقوحنبالضرألاةروصيفناورهنلافصو:عجار

عجار.جراوخلاو(ض)يلعنيبناورهتلاةعقومبقلعتيايفوء(324/5-327)نادلبلا
.(334/3-346)ربثألانباللماكلايفاهليصافت

.هالعأعجار.هلةمجرتلاتقبس(6)
دقو.(377/2)ينيجردلاتاقبطيفمساقلايبأنببوقعيوهللادبعيبأرابخأعجار(7)

ةنس)ةعساتلاةقبطلاءالعنمضهفنصييذلاللادبعابأىنيجردلافصو

تيب..دامثلاهبساقتاليذلارحبلاوداوطألاهنودتلواطتدوط»هنأ(ه500450

.ريثكفيلأتنفلكيفهلوءةريسلادعاوقسسأ«بهذملالهأ
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ايلعلاديلا»:ملسوهيلعهللاىلصءلوسرلالوق‹كلذبدارأامنإ

اشلعجيخيشلاو.ةقدصلاوءاطعالايفكلذامنإو.«ىلفسلاديلانمريخ

.جرحيفافلعجيالةافاكمريصيالئلاهلبقنميتأيامديريسيلو

(ەۋبنت)قبسيداكيالةريصبوةسارفهللاهاطعأدقخيشلاناكو

.ناكالإءيشب

ةرمتاذخيشلادنعتدعفلا‹مساقلايبانببوقعيثدحو

‹هنوروزيهيلاةلبقمنيجردينبنمةعامجرابخأبعمسذإلسينیتب

ةاشالإةاشدحأدنعملعأتسلتلقفمحةاشنعانلأسف

.(؟)اهقزربيصيىلسينيتبنالاقفيلجأيفزوجعدنعةدحاو

رظنابوقعيايمقيللاقمث‹ةهينهدقرف‹شيرعلالخدوماقف

.ةلبقلاةيحانلإ

لاف‹ههينهتدعفوتعجرفرأملف؛ترظنفتمقف‹لاف

.ًاصخشىرأهلتلقوترظنفتمقف‹علطتفمفل

ًائيشهعمىرأهلتلقفترظنف؟ءيشهعمناکلهءرظنافلاقف

تمقفءاليلقهلتصبرتفًانايحألخديوقيرطلانمانايحأجرحي
ينبنمةعامجءاجف«خيشللاهعفدفةاشهعموليليوينبنمالجرهتدجوف
.محلاهحبذف«نيجرد

خيشلادنعةرمتاذتنكلاق‹مساقلايأنببوقعيثدحو

دیرینُهترمأوتمقفلاقانئادغيئديزينأيمورلارمأومقيللاق

ةيحاتىلإ|رظناومقيللاقفيلمهدنعتدعففهيفدازفءانئادعغف

؟ًائيشىرتلهءلامشلا
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‹هتربخأفهيلإتئجفءاهبكاراهيلعةلغبىلإ|ترظنفتمقفلاق
خانبدمحمهللادبعوبأخيشلاوههتدجوف«تعجرف«الیلقتدعقف

ىلإقأفءاهلكشيراصفهتلغبنعلزنفےسهنعهللايضر
رظنفءانئادغيفديزيليمورلارمانأينرمأوخيشلايناجانوهيلعملسف

ينأک:لاقفےسهنعهللايضرسریخلانبدمحمهللادبعوبأخيشلاهيلإ

ماعطهيفاذاف«هجرخعزنف«رضاحءيشانهاهاربصا.نالوقتامفرعأ

.خوبطم

.ماعطلادسفيالئلكرتينأهللقويمورلاىلإمق.ءخيشلالاقف

مشحبذيامهدنعنکيملوفايضأهتءاجهنآانباحصأضعبیورو

يفناکنإرظنا:همعنمللاقفءالیلقتدعقف‹يراربلايفهمنغتناكو

.ءيششيرعلا

الف.هحبذفهذحخأفاریبکاشکشيرعلافدجوفلاق

نمانيلعامءاولاقفءمنغلا(لاح)نعمهولأسمنغةاعرىلعاومدق
فرعنملوبيغتفحيرلاةعبوزهيلعترادريبكلاشبكلانأىوسسأب
.هعصوم

وبثٹثدحو ‹لاقےہهنعهللايصرفلنبنامیلس‹عيبرلاوبأ

اريسيمهيلإمدقق‹نولمعيلامعهل(ناکو)هرمتادخيشلادنعتنك

.نامیلساي‹مهعملکخيشلاللاق

ايفولو:هللوقأنأتدرأف؛نسحلعوطتنمنإيللاقف.تیبأف

.تتکسف؟يغبنيال

يفهتيفخأاعينربخأفءيغبنيالامكلذنإيللاقف

.هركذأنألبق«يسفن
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روُمأبةمتهمةأرماهدنعتناكهنأانباحصأنمدحاوريغثدحو

فاہنعبیغتفدحاواهجوزتف‹خيشلانامزف‹مهبةيانعلاةريثك‹ةذمالتلا

.كلذاهبرضافةتانزءايحايف«سلبارطةيحان

‹نيلجرخيشلاثعبفءايهرارضاوابنعاهجوزةبيغخيشلاغلبو
يفيليلولانبرمع(وهرخآلاو)ينتيسلابوقعينبيلع(وه)امهدحأ
.سلبارطوحناهجوتاهدنعنماقثوتسا(املف).اهنأش

نبيلعیضمو.نيعجاراركوهنماهاصلخلجرلاىلإالصوالف
.عيرأىلإیجبنبورمععجرو؛ةسوفنىلإبوقعي

كلتىلعذخأةسوفنلبجىلإلصوالبوقعينبيلعنامث
ملعتاذزوجعاهيفءلبحلايفركذلا(ةلماخةيرقبتابفءةيحانلا

.ىلصمزوجعلاتيبيفناكو.اهنوتفتسيةيرقلاكلتلهأاهيلععمتجي

ءلزتملالهأعمحبصلاةالصهيفتيلصفبوقعينبيلعلاق

رسيتامنآرقلانمهيفأارقأعضوميفتدعقويدحوتيقبوسانلاقرفتف
لبقاہبائراقاصخشیرال(ينکلو)ةءارقينتهبنف؛مونلاينبلغنأىلإ
‹يلملكتف‹؛تعزففبايثكيرحتسحتسسحف«سمشلاعولط
اممريثكبينربخأف«رابخألانعهتلأسفنجلانملجرانأعزفتال:لاقف

.اهجوزوةأرلاوخيشلاربخبهتربخأف.يشمأميفينلأسوءهنعهتلأس

لاقف.ةلأسملاهيلإتددرفمكلانتيالووانلمکتیالوفيك‹لاقف‹ينلاسف

تعمسف.ةلمجلابفءانلمكتيالوامأو«صاخشألابفمكلانتيالوامأ
.!هللاناحبسءهللاناحبس:ةبجعتمتلاقفزوجعلا

هذهملعت:يللاقف«قيرطلايففوخلارمأهيلإتيكتشاينإمث

.ةيلاخ:لصألايف(8)

274

 



‹4ليعامسإوميهاربإىلإلزنأاموانيلإلزنأاموللاباماولوق»:ةيآلا

ءاهتظفحىتحاهرركيوهعبتأوًارقيفءاهايإينملعيذخأفءاهلكةيآلا
.تظفح:يللاقفهيلعتدعأفيلعدعأ:يللاقف

عضوموهوءاذهانمويهيفعمتجنًادعومةريزجلابانلنإيللاقمث
بيغتالفءهللاءاشنإءكيلإعجارانأونأديرأءةسوفنلبجب

.معن؛تلقف.هللاءاشنإءكيلإعجارانأو‹ناكملااذهنعكهجو

عدايلكت:يللاقف«سمشلاتعلطذإكلذيفنحن(انيبو)
الف.عداف‹لضفألامتنألبيللاقفءهيلإتددرفهللا

.انمالك

٩هللاناحبس:لاق‹؛تملکتفاي‹يديزالاق«غرفالف

!هللاناحبس

ىلإملكتًاينجنأةيرقلاكلتيفربخلارشتناويلعىضمهنإمث
‹ةيرقلاكلتءاذحبةيرقتلخدفىلعتيحنتف؛سنألانملجر

ربخلانعاهتلأسوءاهيلعتملسفزوجعلاىلإتيتأ«تهبتناملف
يلعلخدفءكدعب«كبحاصءينجلاينعاجدقو؟تبيغتنيأ:يلتلاقف

ءاجنِٳيللاقفيلعىمرفيردأالتلقفىنلأسف

.هيلإاهيعفداف«يدعب

هنيبتأداكأالًاقيقرًاطخاهيلعتدجوفءاهتذخافىلعلاق
ةوازفنةيحانىلعتذخأفةيكاطنأةاسكدالبلاكلتنمتيرتشاوتيضمف

ىلإةۃوازفننمانردصنیحيرشبقيرطىلعانذخافيلبحاصيعمو
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بورجلاعيطتسنال«انتلباقميفليخباذإءةخبسلاانطسوتامف)سويقيت
.انيلإهوذخأف‹قيرطلامهيلإانذخأفمنعانرتسیامدحبالو

اهينملعقلاتايآلاًارقأتنکواوقلح‹مهيلإانلصوالف

هرصببانیفدعصتوعلطتفءانيلإملكتفرمأليخلاكلتىلعناكو.يجلا

ىلعةيكاطنألاةاسكلاوءهسرفباعلينيشغىتحءلفسأىلإقوفنم

مكقيرطلعاوضما‹لاقف.ةذمالتهلانلقف؟متنأنم:انلاسف

.نيدشار

هللاانصلخفةاسكلاعديللوقينأتعفوتتنکولاق

يللکویملودالبىلإاہانلصوتحانعمءابصحلاكلتتناكفمہم

.طقدیقرادقم

دنعملعتناك)ملف«نسحلاابأنامساقلايبأنببوقعيركذو

مکحيمهيلعايضافةدعنينسمهيفثكمفسهنعهللايصرركب

.هرمأيفىوكشلاترثکو‹خيشلادنعهيفاوعقوو‹لدعلابمہنیب

كليمنيرشعوحنبةمحلانعدعبتةنيدماهنأب(سويقت)سويقيتيسيردإلافصو(9)
ةلمجورتولخناهبوةيوركلاونومكلاوءانحلاتالغالةرماعةنيدميهو

.(104ص)يسيردالا.ةلحرمةصفقوسويقيتنيبو.ةمعانةبيطلوقب
«تارقفلاهذهيفءايركزيبألاوقأمظعملقنيذلا(381/2)ينيجردلاتاقبطعجار(10)

حلفأنسجلايبأنعثيدحللهريسيفرطسأةعضبيخامشلاصصخدقو

خيشلانمملعلاذخأءائكاحًامامإوًالاعًاخيش»ناکهناهنعلاقو‹ينساغداملا

ريسلاعجارنبدمحمهللادبعيبألًاقيدصناكوقلؤللانبوح

.(518-519ص)
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.اليوطاوتکسوةقلحاوقلحوهيلعاوعمتجاف‹فيحانلاكلت

لاقف.نسحلايابمتیکتشا(دقو)متکس‹خيشلامحللاق

ملاقمث.معنهللاق؟كلذناكأابأايءخيشلالاقف

الورارقإريغبهتأرماقادصبلجرىلعمكحاولاق؟اذاممثءخيشلا

.ةداهش

.معنفللاقف؟نسحلاابأايكلذناكأهللاقف

؟اذاممث.خيشلامحللاقف

يذلاعيفشلااهلطبأفءةعفشلارمأيفنالجرهدنعمصتخااولاق

.معنلاق؟نسحلاابأايكلذناكأءخيشلاءهللاقفءاهاعدا

؟اذاممث‹خيشلامحللاق

لکافءرامحلانيعالاقيةيرقبنلزيتروينبنملجرتاماولاق

تلعفامبكربخأسهللاقف؟نسحلاابأايكلذناكأهللاقف.هتيصو

.هنوصقنيالوهنودیزياماودجيملف؟اذاممثمحللاقمن.اهيف

يفةموصخلامكاحلاتبثيلهفلادبعابأاي«نسحلاوبألاقمث

.الهللاقف؟عاشللاضرأ

دهشءتالبلاهذهتلخدنيحموقلاءالؤهنإ«نسحلاوبأهللاقف

ينبلءينالفلاعضوملاىلإينالفلاعضوملانيبامنامهرايخيدنع
نيذلامهو؛عاشلاكلذفنورمعياوراصفهيفاوعقوف

.مهنيبةموصخلاتبثأ
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مکحیله«زوشنلابرقألجريفخيشاي«لوقتام«نسحلاوبألاقمث
يدنعمصتخاوبأهللاقف.معنءخيشلالاق؟قادصلابهيلع

هيلعتمكحفزوشنلابربخلارقأف«تغاروزتهتأرماوراسفنبريخلا

.هتأرماقادصب

‹خيشلالاق؟ضعبنودمهضعبلةعفشلابيضاقلااهيفمكحيله‹ةماعلا

.ال

یرجمىلعةلخنيفيدنعاصتخانيلجرناوبأهللاقف

ءاهبحاصنماهارتشانممةعفشلابةماعلاكلتنملجراهبلطف:ةماعلا
.هلمكحأملف

دقلزيتروينبنمتاميذلالجرلانافءةيضصولارمأامألاقمث

لسرآ:يلتلاقف٠ةيصولارمأيفينتءاجفهتيصولعفلحتسا

‹ينباوهوءيبصلااهعمتلسرأفءةيصولاذفنأفيكينملعينميعم

ملوهرأملفمحةاشعبربةيصولاكلتمهيلعتقدصتاهنأينغلبو

.هلکا

هللاقفءهغلبأنأديرأمالككيلإيلءخيشايلاقمث
عبسىلإكلذنيحنممهاضقلخديالنأهلفلحف«كمالككنععد
.هتهجيفلكاوقرفتفخيشلامهيلعحاصفءتاونس

.هددراونسحلابأكردإ‹مساقلايبانببوقعيلخيشلالاقنف

مثجرحملف‹حبصأىتحهترظتناف.ليللالوأيفكلذ(ناک)وينرظتنا

.يلإجرخفءحابصلاىتحمثجريملف«سمشلابورغىلإ
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دعاقتنأولاقمٹ؟اذهنميللاقفءهيلٳإتمقف«بوقعيلاق

.لجأهلتلقف؟نآلاىلإانه

يتقوىلإكنعتلخدذنميللاقمث۽‹نسحلايأعمخيشلاعدوتف

ىلإانمقاذإلإمطقنيملوماكحألالئاسمنعيناسلرتفيماذه

نإءتاهيه:لاقمث.هلثمماعلالإملاعلالاؤسبموقيالف.ةالصلا

.ءيشىلعهلنوردقيالنمعمنوعراصتيكناريج

ترضحأو«ةرمتادهناحصأو(وه)ناورحأىلإلٰلصوهللادبعابأخيشلا

هيدينيٺتعصوقلاةدئاملالعهديخيشلاعضوف.ماعطلادئاوممح

لماتومقلجرللاقمثمحللانمةاشزجعكدواهيلعدجوف
.هذهىلعاملثماهيلعناكناءدئاوملا

ماقف«هربخأفعجرف؛كلذلثماهيلعدجيملف.اهشتمفلجرلاماف

.ماعطلاكرتف‹خيشلا

«سوطمابنيتىلإلصوءنالجراونمجرخنيحهنعانغلبو

يافرامجلانمءيشوفئافللابنالجرونملجرهيلإلسرأ(ثٹیح)

نحبامو:لاقواهدرفاهحاصىلإمجرتهذه:لاقوفئافللاذخأ

.رامجلالكأف؟ايادحلاو

تومدعبيمانميفتيأرءلاقبوقعينبيلعركذو
دقتلاقفنعخيشلاجورتلاسويلسينيتىلإتیتأيأخيشلا

«مهدأنسحسرفىلعلبقأذإكلذيفنحت.جرخ

.فیكو:لصألاف)11(
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تومينيذلانيضقانللهتكرت‹خيشلالاقف.ضامبتسلداعخيشای

.قرشللاةيحانىلإهجوتمثءمهديأىلعنيدلا

يضردمحمنبركبابأوخيشلانببوبلسرأهنأهنعانغلبو
نملمداخلابحاصملعملفهلاهايرتشافءامداخهلايرتشيلامنعهللا

‹خيشلااهبايتأواهايرتشاويںیناندةسمخنمثلانماملعزنءاهنايرتشي
يبأواهدرفيناندةسمخلايمداخلابحاصلعفامواهربخهاربخأو

.هنعهللايضر «هنمًاجرحتءاهذخأ
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قازلافلنبنامیلس

خيشلادنعملعتنممفلينبناميلسءمعيبرلاوبأناكو

لوصألاهدنعملعتالف.هنعهللايضرركبنبدمحمهللادبعيأ

هقفلاملعتديرياهيلإىهتناملف.ةبرجوحنهجوتًاميظعًاغلبماهبغلبو
نبرکبيبأو«سنويوءءايركزيبأودمحميبأ«نسارهيينبخئاشمدنع

مہنيبايفاوملكتولاغتشالانامزيفمهدجوےہمہنعہللايضر« ىح

نممويلكهلاولمعينأىلعمهيأرقفتافجسمايفهدحوهوعديلإ
دحاولکنمدیفتسيناکوءامويفامويهدنعنولوادتياوناكفعمدعقي

.منم

هفصوو(450-500ةنس)ةرشاعلاةقبطلانمضهفنصوتاقبطلايفينيجردلاهلمجرت(1)

لكهنعديقو«بيجنلكهتذمالتنمجرخو...هيبنلايكزلاءهيقفلايلوصألا»هنأب

.ءايرکزيبأنعلوقنمهنعهرکذامرثكأو.«بيصمباوج

ًاريثكينايسولاعيبرلاوبأهنعىورءايركزيبألثمو(425/2-429)تاقبطلاعجار
يفوتناميلسعيبرلاابأنالاقو(69/2ةققحملاةخسنلا)برغلخئاشمريسيفهدروأام

يذلاءايركزوبأامأو.هتافولًاضيأينيجردلااهركذيتلاةنسلايهو«ه471ةنسيف

بئارغنملهنأوءهتافوةنسركذيالهنإفةمحرتلاهذهيفعيبرلايبأةافولجسي

يخامشلانصصخكلذكوبهسفنءايركزوبأاهيفيفوتيلاةنسلايههذهنأفدصلا

412ص)ريسلاعجار.فلخينبناميلسعيبرلايبأةمجرتلهريسيفًازرابًاناکم

.(اهيليامو
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هقفلاهدنعاوملعتيلنالسيودمحميبأىلإاودصقةذمالتلانإمث

هللادبعيأخيشلادنعملعتينممهيفناكواورثكوهيلعةقلحلاتناكو

لوصألايئرتاةجحلالئاسم هنعهللايضرركبيبأنبدمحم

وبمنم(ددع)نالسيودمحميبأدنعدصقفءهقفلاملعتديريو وب

وعمتجانممنبةلاصمويلغينببوقعيوفلينبناميلس
مومنوعمتجينسارہبينبخئاشمتناکفیتشدالبنم
ءايركزيأخيشلادالوأمهوءمالكلاىلع(ملعت)مهمزعىلعمهنوديؤيو

.یينبركبيبأخيشلاو

نايتفلاءالؤهباومتهانسارهبينبنمنيروكذملاخئاشملانإمث

خيشلادنعاوملعتنيذلارفنلاىلإاولسرأف‹مالكلاملعملعتاودارأنيذلا

دوعقلافمهبغريًالوسر٩«هعهللايضرركبنبدمحمهللادبعيأ

.مهيلإمهنوببحيومالكلاملعاودارأنيذلاةيتفلل

خيشلاهبمهيلإهلسرأابمهربخأءلوسرلامهيلإلصوالف
دمحميأخيشلادنعملعتألتئجامنلاقف‹مهدحأملکتفدارو

.كلذلثمءرخآلاهللاقو.يريغملعألتاملونالسيو

كرتشأالفءانأام٩«هلعهللايضر‹عيبرلاوبامشلاقف

.يأرلااذهيفمكعم

.مهنمدحاولكلاقابمهربخأفىلإلوسرلاعجرف
مطلاقف.موقلاباوجبمهوربخأفةيتفلاباوعمتجاخئاشملانإمث

دحاولكلنالاقو(451/2-453)تاقبطلايفينيجردلاىيحينبلوفلفلوهلمجرت(2)
يخامشلاهلمجرتكلذكو«رتافدلانوطبيفةدلحتلئاضفورثام»نيخيشلانيذهنم
.ينيجردلاتاقبطنمةذوخأمهتداممظعمنكلو(428-429)ريسلايف
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.نيلوألالوقبمللثتوةحارلااوبلطتالو

نورضحيeناکو7ةياغ اودهتجاينإمث۸

.اللتيصدجیفےہدنع1يضر‹نالسیو

.(؟)فورحلانمناترجش

اہمةيلامشلاو‹نالسيودمحميأةقلحمعصومةيلقلاتناکو

.ةجحلاومالكلاباحصأ

مهيلإعمتجافباحصأرثكونيبكلادجسملاىلإاولقتنامث

.ريٹکمهريغودلبلالهأنم

لقتناةلقومالكلاباحصأةرثكدمحموبأخيشلاىأرالف

.هيفنوملعتياوناكودجسملاةلابقتيبىلإهقفلاهدنعملعتينهب

اوجزخفءلبجلاىلإجورخلااودارأىتحكلذملاحىلعاوناكو

.مهلك
خيشلادصقوءةبرجىلإدمحموبأدصقءلبحجلانماوعجرالف

خيشلااوديافءةيالوةتانزوةفزنزعومجتعمتجاف«تسلومتىلإعيبرلاوبأ

يفبرغلاقيرطتسلومتتناكوءهللاءاشاماهيفاوثكمفهيلعاوردقاهب
كلذغلبفديدشفوخيفاوناكوءةيقيرفاىلإسلبارطنمبرغلا
خيشلاىلىلإلسرافےسهنعهللايضرءايركزيبأنبسنويمساقلاابأ

يفاودعقيلإمهيلعرجحفءمهيلإ|ًادصاقالجرهذيمالتوعيبرلايبأ

يفهذيمالتوناميلسوءنامأيفنحن:اولاقف«فوخلالجأنمتسلومت

283



.مساقلايأخيشلايهناورسکيالئل

دصقوءةفزنزلابجىلإمهبىضموكلذدعبهيلعاوعمتجامهنامث

مهعسي(دعيمل)ىتحةذمالتلارثكفراغيفاوناكويلعينبةعلقىلإمهب
ءالؤهدنعةليلخيشلاناكفرخاراغىلإمهضعبلقتنافدحاولاراغلا

.ءالؤهدنعةليلو

؛كلذيئةبرجلهىلإاولسرأف«مهتوعدلهأةرايزاودارأمهنامث
ىلإاولصوىتحاوراسفءلبحلانماوجرخينألبقمهضعبمهقحلف

ةرارطنقاولصوونيعبرأوعستةنسةيقبكلذوءةيلاطسق

لهاىلاهبهذمنمجرخةطفننملجرمهعمناكوءاہنماوجرخف
تددو‹خويشلللاقهنأهنعينغلب.يلعنبنارمعهمساوء‹ةوعدلا

عيبرلايبأىلإىمسملالجرلاكلذءاجفلاغبلامتبكرمكنأول

ىلإاولصوىتحهعمنموخيشلاراسو.اهذخأينأىأفاهسبليلةوسكب

خيشلالاقفخئاشملااومزلينأفوسألهأداراففوسأ

ِإانهاوبيصيالوءانوسبحينأوانباوعطقينأتفخقرامعنبةفيلخ
.نوهركيام

ىلعمكدارمماوقأيتأيىتحاوربصاءعيبرلاوبأخيشلالاقو

.مهدارم

ىلإاولصوىتحاوراسفهنماوجرخمٹهللاءاشامفوسأيفاوڻكمف
ءريسملاخئاشملالجعتساف‹نيسامغىلإاولصوتحهنماوذحخأففنالغو

.مهدنعدوعقلايفدلبلالهأمهيلإقلعتف

ىلإ هنعهللايضرسركبنبدمحمهللادبعوبأخيشلارظنالف
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سيلالهمءلزنملالهأللاقتوعقللمهتيهاركوخويشلاليجعت
نميلِٳبحأمهتقفاومو.يماعطاولكأينأنميسفنىلإبحأءيش
.كلذ

.فوسأيفكللوقأيذلااذهءرامعنبا

خئاشملانمهباوزاجوهيلعاوراسنملكف‹مهدنعنماوراسمث

.نالجرواولصوىتحهباوءاج

نممهمنسوخئاشملاعمتجانالجروريحنماوبرقلف

اوملکتيلإأدودحمهسفنألاودحفقيلالاملعفنعاوہنو‹ةذمالتلا

فورعللابرمألاوظعاوملانمةرايزلاهحولعلإنالجرولهارومأف

ةئيندلاقالخألانعاوہنف.ىلاعتهللاحبةماقأالاوركنملانع

.عماطملانمهسيندتىلإرجماموهللانيدسندياملکووسلاقالخأو

رايخونالجرولهآعومجمهيلإتعمتجاءاسوجنيىلإاولصوالف
|لثمرںايخألانموةوعدلالهآنمعمتجي‹لئاقلاقىح‹ةوعدلالهأ

.رصعلاكلذيفنادلبلانمدلبيفةرملاهذهممتجا

نبةفيلخرمأخئاشملاىلإاوكتشا«سوطمابنيتخئاشمتناكو
ءايشأمهيلإاوكتشا(كلذكو)لطابلالعفيومهنعقحلاعنمهنأوءقةرارب

.ةريثك(ىرخأ)

.هتپادننعمژنوهاابوتييراصفيتحفاصمناملةعامج

هنإ(ممللاق)ولوخدلابمهبلطءةخبسلافرطىلإاولصوالف
مهيضريىتح.لزنملافرطباولزنينأهيلعاوطرتشاف.نوديرياملعفيس
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اورظتناو«قونثالثمهاورحتف.لزنملادحبنيعىلعاولزنفهسفننم
ءاطعإنععنتماومهتأيملفءهسفننمقحلامهيطعيلمهيتأينأةفيلخ

ءارويتلاةخبسلااولصوالفءنالجراووحناوهجوتواوجرخف.قحلا

مهحالسومهئارمأبمهلكءنالجرولهأعومجمهاقلت«نومعب
ةميظعةدعبنالجراولزانمنممهيلينم(مهاقلتكلذكو).مهتئيهو
يفالوةجاهنصيفةدعلاهذهلثمرأ٥لئاقلاقیتحةبيجع

هللايضر ؛نايرينبنونجحلاصيباخيشلادجسماودصقفءاهريغ

.عمجأهتاردسلزانمىلعاوذخأفےهنع

عابتاوفورعملابمهنورمأيفءلهأمهيلإعمتجالزنماولخداذإف
.مهيلعهللاقوقحةماقإبومهلئاوأةريس

«مهدالبیلنیھجوتم(اوجرخیتح)نالجرونمملاحكلذناكو
.ةيحانىلعاوذخأف

هللايضرنبنامیلسمساقلاوبأخيشلاناكدقو

همنغىلإلسرأىلإنيلبقمخويشلاربخبعمسنيحسەهنع
لصوفءهمنغنمسأبأينأهلوسررمأوںیٹکمنغاہبهل(ناک)وراردناب
نمخئاشملاجرخىتحتايملوهريسيفًاطابتفراردناىلإلوسرلا

.نالجراو

مملهجتيملواهبرطملامهذخأفاولزن(نالجراودعبو)
اهيفناكامراتخادقوخيشلالوسرءاجىتحاوثكمفءنيسلا

نيسمهنسمهيلعتلخدوءاولکأواهوحبدذواهوذخأىلوالف

.تاركبلايفخيراتلانمةئامعبرأو
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دحاوزواجالف.مهدالبىلإنيهجوتمخويشلاةعاجتضم
هجوتوءاهءاروامواهيلإةيلاطسقب(ميقيناكنمهجوت)«سطامس

يضر ءفلخينبناميلسعيبرلاوبأىضموىلإنويسلبارطلا
.ةفزنزىلإ هنعهللا

اوبلطةذمالتلانإمث.تسلومتىلإلبحلانملقتنانامث

اوڻكمف.كلذب1معنيملفءهعضووفيلاتنماناویدمحلنودينُ

لازاف«بلطلايفاوف4محليايوهوكلذىلعهنودوارياليوهد

.هرکىلعكلذىلإمهباجأومحلمعنأىتح

اوذخأةذمالتلاةعامجنأايؤرىأر)ميهاريإنبميهاربإنإمث

هبتناالف.لسعنمنيتعصقهنماوعزنفءردصاوبقنفميبرلاابأخيشلا
نالبقةلجعنعتويهنأخيشلابنظىتحهقلقأوكلذهلاه«همانمنم

ايشملعنصي
هارالف.هيلععلطافءايؤرلاربعمنعلأسفسباقىلإىضمو

.لسعنمنيتعصقهنماوجرختسافهردصنوبقنيموقذخألجرنعهلأس

لاملاهنمجرختسيهنافلامبحاصًارجاتناكنإربعملاهللاقف
.لامبحاصبسيل«ميهاربإهللاقف.اهرك

:هللاق.ًاهركملعلاهنمجرختسيفًالاعناكنا«ربعملاهللاقف
نمناکاموابيؤرلاربخمهربخأفةذمالتلاوخيشلاىلإميهاربإعجرف..كاذ

هتذمالتریبکذخأفميظنتيفبلطلايفخيشلاىلعاوحلافءاهنأش

نمًانونفمحلمظندقوسلجمنمماقاذِإف.هفيلأتىلعاوقرتفافًاحاولا

.هنماوعمسابسحسلجميفزاجاملكنوفلؤيءملعلا

اهاوتأةريثكًاحاولأاوفلأدقوهسلاحمنمًاريثكاوضفتساامف

.(439و428و413/2)ينيجردلاتاقبطيفهرابخأعجار(3)
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ًاريثكطقسأةفئاطواهلكاهحاولأطقسأمنمةفئاطفهيلعاهوضرعف

نوضرعيًانامزاوٹکمو«ةرمدعبةرمهيلعاهوضرعمت.اهتبثأةفئاطوءابنم

نيرتفداناكفءاهنیودتبرمأواهققحىتحءاهنمديزيوصقني(حاولألا)هيلع

.يناثلاءلوأآلاامهدحأللاقي

ءاہنماوجرخمثفلاءاشام«تسلومتيفهتذمالتوخيشلاثكمو

دزيملف«نيردسنبدمحمفلادبعيبأخيشلاىلعبتكلااوضرعاوناكو
.نيفرحلإاهيف

ناوأناکالفمنمتیقبولبحجلاىلإةذمالتلارئاسىضمو

.مهتنس(اهيف)اوئكمفتسلومتىلإاوعجرءلبحلانمةذمالتلاعوجر

دارأليقعنباجنمنأهذيمالتوخيشلاىلإرابخألاتلصتاو
تاذىلإكلذكاوناكف.خيشلاىلإنسارهبونبكلذبتلسرأو

ةفئاطوءةءارقلايفاوذخأةفئاطفءةالصلانممهغارفدنعءةودغموي

تردتبا.تسلومتلوحةحيصاوعمسذإءةءارقلايفدعباوذخأي

‹ةحيصلااولصوالف.ضعبىلعمهضعبزاجفءحامرلابمهيلإةذمالتلا

نمالجراولتقوتسلومتلهاىلعةريغمليخيفليقعنبراجنماودجو
اولصوالفراغلاةذمالتلاتبرهفءيجادنرلايريزهللاقيةذمالتلا

‹مهفلخعيبرلاوبأخيشلاوهيفاوزجحناف«مهيلعاومارتراغلابابىلإ

ىلإدعباولقتنامثهيلعهللاةمحرىوحرجوهتوسكاوعزنوبرعلاهكردأف

‹ةبازعللیواموًالزنمراصیتح«لیخلابهيفاولزنفںیتوتهللاقيعضوم
يفهرکذعمسوهربخیشفیتحفلاهردقلجأداهتجالاومزعلاهيفىرجف

ىتحةوعدلالهأنممهلبقناكنمريساوماقأوننسلاهيفاويحأفنيخلا

 مہنعوهنعهللايضر ءفلخينبناميلسعيبرلاوبأاهيفيفوت

دمحلاوميحرلاباوتلاوههنإانيلعومهيلعباتوانلوملرفغو‹نيعمجأ

.هلاودمحمانديسىلعهللاىلصوبرهلل

باتكلاىهتنا
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عجارللا

٠قيقحتةييرعلاعجارملاس1

(Î)

(ب)

.196سنوتحلاصلديرحلايفةيضابالا

.1964ءازجأ3رمعمىييلعل؛خيراتلابكوميةيضابألا

.1969‹«توريب‹ينيوزقلادمحمنبءءايركزلدابعلارابخأودالبلاراثا

ءزحلا)ةينوريبلاةعبطملا«ينوريبلاناميلسلةيضابالاكولموةمئأيفةيضايرلاراهزألا

.خيراتنودب

.ه1280رصم‹تادلحمسمخيفىبثألانبالةباحصلاةفرعميفةباغلادسأ

.ه1358رصم‹تادلجي4‹ينالقسعلارجحنبالةباحصلازييمتيةباصالا

نبنيدلاناسللمالسالاكولمنممالتحالالبقميوبنميفمالعالالامعأ
.1964‹ءاضيبلارادلا.يناتكلاميهارباويدابعلاراتخمدمحاقيقحت

.1353رصمىزج21يفيساسلاعبطءيناهفصألاجرفلايأليناغألا

.1325رصمعبط.تادلجي4«يولعلانيسحلانبيلعفيرشللىضترملايلامأ

ةماعلاةنازخلابظوفحمطوطخم)فارشالانمةساملجسنمبسنيفةينسلاراونألا

.(طابرلاب

,.ه1305سافةعبط؛عرزيبأنيالساطرقلابرطملاسينألا

.1916‹نولاشعبطىازجأ6لهسنبدمحألبوسنملاخيراتلاوءدبلا

ءليبدرفلاقيقحتنبىيحيلداولادبعينبنمكولملاركذيفداورلاةيغب
.1903ئازلا‹نادلج
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)ج(

)حج(

(۵)

)ذ۵(

ءازجأ4يفيلونالوكقيقحت«برغملاوسلدنألارابخايفبرغلملانايبلا

.1948‹«توريب

1367-1369رصمىازجأ4‹ظحاجللنيتلاونايبلا

عبط‹تادلحمةرشعف‹يديبزلاىضترمدمحمسوماقلارهاوجنمسورعلاجات

.1306-1307‹رصم

.ه1326صمعبطزج1فيربطلاریرجنبالكولملاوممألاخیرات

فعبطلاةداعأ‹يكسنیلتومودقرشتسلملاقیقحتوعبط‹يكلاملارغصلانباخیرات

LesCahiers de Tunisie (Tome XXII) ,1975

ء؛رصمعبطدمحمنبنسحل«سيفنسفنالاوحأيفسيمخلاخيرات

13.

‹يشكرزلابفورعملايؤلؤللامیهاربانبدمحمةيصفحلاوةيدحوملانتلودلاخیرات

.ه1289سنوتعبط

.1358فحنلاعبطیازجأ3‹يبوقعيلاقاحسانبدححأليبوقعيلاخیرات

.1952رصمعبط‹يديمحللسلدنألاةالوركذيفسبتقملاةوذج

.ةينوريبلاراهزألاةعبطمعبطيلاسلاهللادبعفيلأت؛حيحصلاعماجلاةيشاح

«سنوتعبط(؟)بيطخلانبنيدلاناسللةيشكارملارابخألاركذيفةيشوملاللحلا
1.

.1963عبطءنيأزجيفرابالانبالءاريسلاةلحلا

رصم؛تادلحمةرشعيفيناهبصألاميعنيبألءايفصألاتاقبطوءايلوألاةيلح

.ه1

1.

.1951ىتادغب‹ىشباشللتارايدلا

.ةيزيلجنالاوةيسنرفلانيتعبطلاةيمالسالافراعملاةرئاد

ةرهاقلاعبطىازجأ3ماسبنبيلعلةريزجلالهانساحميفةريخذلا

.ه1364-558
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(ر)

)ر(

(س)

(س)

(ص)

(ض)

(غ)

(ف)

.ه1322رصمعبط(راظنلاةفحت)ةطوطبنباةلحر

.1958سنوت«باهولادبعينسحنسحقيقحتةلحر
عبطدادوقيقحتدمحمنبنامعنلايضاقللةوعدلاحاتتفاةلاسر
.1970«توریب

.1923رئازجلاعبطسافةنيدمءانبيفسأآلاةرهز

.ه1324رصمعبط؛ينوريبلاىينبهللادبعلنيئدتبملاوةماعلاملس

دمحملسافةنيدمبنيحلاصلاوءالعلانمربقانميفسايكألاةثداحموسافنألاةولس

.6سافعبط‹يناتكلارفعجنبا

.(؟ةنيطنسق)ةيرجحةعبطءىخامشلاديعسنبدمحألريسلا

.يبرعلاليعامساقيقحتءينايسولاعيبرلايبألبرغملاخئاشمریس

.ه1350ةرهاقلاىازجأ8‹ىلبنحلادامعلانبالبهذلاتارذش

رصمعبطلءزج14‹يدنشقلقلاسابعلايبألاشنالاةعانصيفىشعألاحبص
1338-01.

«يزودوهيوخودقیقحت‹يسيردالافيرشللنادوسلاورصمضرأوبروغللاةفص

.1866نديل

.توریب‹يرعلاباتكلاراعبطىیازجأ3فنیمادحألمالسالایحص

.1974ةنيطنسقعبط

.ه1نديلعبطىیازجأ8لعسنباتاقبط

.1951رصمعبط‹نيدلجف‹يرزجلانيدلاسمشلءارقلاتاقبطفةياهنلاةياغ

.4؛رصمعبطدعنبالاهرابخأورصمحوتف

.توریبعبطنمادمحألمالسالارجف

.سيرابعبط«ناقاخنبحتفللنايقعلادئالق

.١٩15توریبہبعبطلاةداعاجربروطقیقحتعزج12رئألانباللماكلا
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)م(

(2)

.ه1333رصمعبط‹نيأزجيفدربلاسابعلايبألةغللايفلماكلا

دبعلولغزدعسقيقحتءلوهجملابتاكللراصمألابئاجعيفراصبتسالاباتك
.1958‹ةيردنكسالاعبط

.1970توريب؛يرعلاليعامسارشنوقيقحت؛يبرغملاديعسنبالايفارغحلاباتك

.1284ءازجأ7عبطنبالربعلاباتك

.ه1312ءةرهاقلاعبطءىصقألابرغملالودرابخألاصقتسالاباتك

عبطقيقحتيركبلاديبعيبأل«برغللاوةيقيرفادالبركذيفبرغملاباتك
.1965سیراب

.1885نديلقيقحتركبيبألنادلبلاباتكرصتخت

.ءازجأ4«توريبعبطءادفلايباليعامساديؤملاكلمللرشبلارابخايفرصتخللا

ءيعفايلانيدلافيفعناميلسنباهللادبعنبدمحملناظقيلاةربعونانجلاةارم

.1338«توريبعبط

ةثالثيفقحلادبعنبنمؤملادبعلعاقبلاوةنكمألاءساىلععالطالادصارم

.1852-1854نديلةعبط

.1861سیرابعبطیازجأ9يفرهوحلانداعموبهذلاجورم

.توریبعبط‹يقيفلبللمداقلاةفحتنمبضتقللا

سنوتءءازجأ4دمحمنبنمحرلادبعلناوريقلالهاةفرعميفنامالاملاعم

0.

.ه1323-1325رصمعبطىازجأ8‹«يومحلاتوقايلنادلبلامجعم

‹قشمدىازجاةئالثةلاحكاضررمعلةثيدحلاوةميدقلابرعلالئابقمجعم

19.

.1928؛رصمعبطنایلافسویلةيرعملاوةيبرعلاتاعوبطلملامجعم

عبطىازجأةثالثيفيناتسرهشلاميركلادبعنبدمحميناتسرهشلللحتلاوللللا
.1317-1320رصم

.1967سنوترانیديبانبالسنوتوةيقيرفارابخايفسنؤملا
.1323صمعبطتادلجم3يفيبهذلللاجرلادقنيفلادتعالانازيم

عبطسابعناسحاقيقحتدمحألبيطرلاسلدنألانصغنمبيطلاحفن

1968.

.دادغبعبط‹يدنشقلقللبرعلاباسناةفرعمينبرألاةياهن

.ًاءزج21رصميفهنمعبط.يريونللبدألانونفيفبرألاةياهن
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ناسحاقيقحت؛تادلحم8يف؛ناكلخنبالنامزلاءانباءابناونايعألاتايفو(و)

.توریبةفاقثلارادعبط«سابع
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uعجارملا

.(ىلوألاةعبطلا)ةيمالسالافراعملاةرئاديفيكنيلتومودل«ةيضايإ»ةلاقم-

.(ةيناثلاةعبطلا)ةيمالسالافراعملاةرئاديفكيويلزوداتل«ةيضابإوةلاقم

.(ىوألاةعبطلا)اديفالديفيلل«جراوخلا»ةلاقم

—Basset (R), la Zenaha du Mzab et de l’oued Right, Alger, 1898.

— Basset (R). Les Sanctuaires du Djebel Nefoussa.

—— Basset (R), Note sur les Chaouia de la province de Constantine, Paris, 1897.

— Colvin (L), Le Maghreb central û l'époque des Zirides, Alger, 1957.

— Dureau de la Malle, Esquisse Générale sur Afrique Ancienne, Paris, 1852.

— Fournel, les Berbères, en 2 vol., Paris 1875.

— Gautier (F), le Passé de I’'Afrique du Nord, Payot, 1952.

— Marçais (G.), les Arabes en Berbérie, Paris, 1913.

— Motylinski (A. de), les livres de la secte Abathite.

409صءرشععبارلانيقرشتسملارمتؤملامعانمضترشنيلاثاحبألاةعومجم)

.(اهيليامو

—Wellhausen (I), Die Religios — Politischen oppositions, parteis in Alten Islam,

Berlin, 1901.

— Xavier de Planhol, les Fondements Geographiques de l’Islam, Paris, 1968.
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ماعسرهف
نكامألاوصاخشألاءاسأل

)أر

‹155:(يبلغألادمحانب)ميهاربا

161

.223287:(ميهاربانب)میهاربا

.242:(لالبنب)میهاربا

.146:(حلفأنب)ركبوبا

.5253.91:(قيدصلا)ركبوبأ

.280:(دمحمنب)ركبوبأ

.282:(یجينب)رکیوبأ

.159:(فسوينب)ركبوبأ
.158196:يروطغبلامساقلاوبأ

.265:(يليولانوقرونب)مساقلاوبأ
4174:يديبعلامساقلاوب

7.178180181.

.283:سنويمساقلاوبأ

.71:(قوس)ججأ

.123:نوانجأ

.279:نوارحأ

.241:(ناريخنب)دمحأ

.151.152:(ةصير)ةصيرأ

.173:نافلزأ

.20:ةجادزأإ

.160:ةيردنكسالا

5456ء14:(راردنب)لیعامسا

0.133.

.16:(دایزنب)لیعامسا

.183186‹164:يديبعلاليعامسا

.117ء16:يسوفنلاليعامسا

244249:(فوسېيداو)فوسأ

4285.

.276277278:(نسحلاوبأ)حلفأ

.156157:(سابعلانبا)حلفأ

‹194096£:(باهولادبعنب)حلفا

9127129136146

19.
.218:نادوفأ

214‹149-153:(روصتنموبأ)سايلإ

7.

.286:راردنأ

.178ء20:(لبج)ساروأ
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.129:فرديإ

‹102107:(سابعلانب)بويأ

19.

.120:(نسحلاوبأ)بويأ
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tionne ses victoires éclatantes, aussi bien que son échec retentissant, avec un
esprit critique, dénué cependant de toute trace de sympathie, voire même de
tout essai de compréhension.

Abû Zakariyî nous fournit parfois des détails que nous ne trouvons
nulle part ailleurs, et qui se trouvent sbuvent en contfadiction avec les versions
des chroniques connues sur l'histoire des ‘Ubayditcs, notamment sur les débuts
de cette histoire, après l'arrivée du Mahdi ‘Ubayd Allîh û Sidjilmîêssa. Mais
la contribution la plus importante qu'apporte le Kitab as-siyar est incontesta-
blement, lexposé relatif aux Imims rostémides, depuis le chef de file ‘Abd

ar-Rahmîn ibn Rustum, qui a brandi le drapeau de la secte après la mort
d’'Abû'l-Hattãb, vaincu par Muhammed ibn al-As'ath, jusqu'a la chute de

l'état de Tihart survenue sous le régne du dernier Imam rostémide, Ya'qûb
Ibn Aflah, qui, détrêné par les '‘Ubaydites, se réfugie û Ouargla. étude
qu’Abû Zakariyãî fait de la dynastie rostémide dépasse le champ politique,
pour englober des questions idéologiques ayant trait i la doctrine
laquelle avait, depuis le règne de I'Imêm Abd al Wahhîêb, û combattre sur
deux fronts : contre les Nukkarites, qui sont des Kharidjites, et contre les
Mu'tazilites, célèbres par leur rationalisme et la force de leur argumentation.

Alger, le 15 mai 1979
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aujourd'hui une édition critique, suivie de notes et d'index. La Bibliotheque

Nationale en assure la publication, permettant ainsi de le mettre A la disposi-

tion des chercheurs qui s'intéressent A l'histoire du Maghreb au Moyen-Age,

et i I'évolution de l'Ibêdisme en Afrique du Nord.

Le manuscrit qui a servi de base A cette édition critique, est complet.

C'est une copie dont l'écriture maghrébine est soignée et de lecture facile,
de sorte que l'auteur de cette édition critique, n'a rencontré que des difficultés

mineures qu'il a aplanies en s'aidant des sources ibîdites connues, ce qui lui
a permis d'enrichir ce travail a l'aide de notes et de références, et de comparer

le récit d’Abû Zakariyê avec celui d'autre auteurs.

Quelle place occupe cet ouvrage dans la littérature ibêdite, et quelle

contribution peut-il apporter i la recherche scientifique ?

Sa caractéristique essentielle est que son auteur, Abû Zakariyê (mort en

471/1078), a vécu i une époque peu éloignée des événements qu'il relate,

et que les sources de sa narration sont essentiellement orales, et remontent,

par ses maîtres, aux grands savants de la secte ibadite. Il n'est donc pas éton-

nant que cet auteur soit entouré d'une auréole de considération, qui confine

èd la vénération, dans les milieux et que son ouvrage soit une source

essentielle pour les historiens et écrivains de l'époque contemporaine.

La principale contribution qu'apporte Abû Zakariyî û la recherche, est
de premier ordre, car il nous fait connaitre un certain nombre de centres de
rayonnement de l'Ibadisme au Maghreb, tels que Guentrara, Gafsa, Ouargla,

Tihart ; il nous renseigne sur l'activité qui y régnait dans les domaines de
l'éducation et de l'enseignement, les controverses, l'ijtihad, la jurisprudence,

etc..., en même temps qu'il nous fournit la biographie d'un certain nombre
de docteurs de la secte et de ses maflres, et nous dépeint, en plus de leur

science, leurs vertus, leur piété, leur penchant pour l'équité et la défense de

la secte.

Abù Zakariyî, suivi par Abû'r-Rabî'al Wasyînî, nous présente les bio-
graphies vivantes d'un certain nombre de savants qui furent ses contempo-
rains, tels Sa'id Ibn Zanjîl (Abû Nûh), et Sulaymûn Ibn Abî'r-Rabî ; mort la
même année qu'Abû Zakariyî ; il nous entretient de leur enseignement, de

leurs du rÖle joué par chacun d'entre eux dans la lutte contre la domi-
nation ‘ubaydite, leur souci de veiller a lapplication des principes de la
religion.

Les pages qu’Abû Zakariyã a consacrées ù la révolte d'Abû Yazîd, l' Hom-
me i l'ane, sont pleins de détails intéressants et de remarques précises. ll y

étudie la personnalité de ce rebelle nukkarite d'une manière objective, men-
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Le Kitab as-Siyar

d'Abù Zakariyi Yahyi Ibn Abi Bakr

Le Kitib as-Siyar d'Abù Zakariyè est demeuré inédit jusqu'd nos jours,
victime de circonstances défavorables, qui ont privé ainsi la bibliothèquec
arabe en général, et la littérature ibîdite en particulier, d'un ouvrage important.
En effet, ce livre qui fut la source principale utilisée par ad-Darjînî, ach-
Chammêkhi, par lauteur du Kachf al-Gbummab et, plus tard, Sulaymin
al-Bûrûnî, est demeuré aux yeux des chercheurs, un ouvrage perdu. Nu!
n'avait connaissance de l'existence d'un manuscrit du Kitab as-siyar, dans

aucun pays du monde, si ce n'est une copie qui, dit-on, faisait partie du fond:
oriental d'une bibliothèque en Pologne, avant la seconde guerre mondiale.
mais que personne n'a retrouvée, de même que de nombreux autres manuscrit:

ara!ı»s précieux qui ont disparu dans ce pays, au cours de la seconde guerre
mundiale.

Une autre copie, dont on connaissait l'existence, au siècle précédent, est
celle que possédait Masqueray, qui l'a utilisée pour la traduction de cet
ouvrage en langue française (édité en 1878). Mais cette copıe a disparu cllic-

aussi, et l'on ignore ce qu'elle est devenue, aprts la mort du traducteur.

Parmi les circonstances défavorables i cet ouvrage, il y a également
celles qui ont trait A sa traduction française. En effet, la copie manuscritc
que possédait Masqueray comptait deux importantes lacunes l'une au milieu,
la seconde i la fin de l'ouvrage, qui se ‘trouvait ainsi amputé du tiers de son
volume. Il faut ajouter 2 celi, que le traducteur ne possédait pas une connais:
sance suffisante de la langue arabe, et n'était pas rompu ûi la lecture des
manuscrits ; il s'ensuivit de nombreuses erreurs de lecture et, par conséquent,
une traduction souvent dénaturée du texte.

Malgré tout celi, les chercheurs n'ont pas cessé, jusqu’d nos jours, de se

référer è la traduction française de cet ouvrage.

Ce n'est que tout dernièrement, que l'historien al-'Arabî a eu
la chance de découvrir un manuscrit unique du Kitdb as-siyar d'Abû Zakariyî,
appartenent i l'un des cheikhs ibddites de Ghardaia, en Algérie. Il en présente
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